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له2،لا،لفيل

ةثاّحبلأ)مفابل(مواجهةفيالمخططون

كقييكرثلهسفوث!ةلحملى

1كالده،!همحىص!ير؟

لإرهالي1خطرلاخحي

وجهي؟ولءو؟ننذ

وبسهط،هفقتيبخطب
نع!عبماهخهـصكت

1لاخرهـن،ث!هدةكسعيفى

1لاخرلهن.ث!ثسسو!صل

كؤثي،كرحلمعدؤوثبةئحعل

كهعحبل!كعحمحروب

!بلاح،فمئ!ه1

هـعرمق.1ةو؟دمفىر؟شلار!

غن!ط!كروثمهرد

،8وو،رزييمرجلههووث!ة

منواحدةحولببلاغةبراونغوردونالمتحدةالمملكةماليةوزيريتحدث

الفقرمأساةحول5200/يناوالثانيكانونفيموثرأخطاباًوألقى.لمالعافقراءمأساتي

يمكنأمراضنتيجةيموتونالذينالأطفالوملايينالبشر،ملياراتيصيبالذممماالمدقع

مارشالخطةوإطلاق،الخارجيةالمساعدات.ممضاعفةوطالب.بسهولةمنهاالوقاية

عشراتاقتراضخلالهمنككندوليتمويلصندوقوإنشاء،لمالعافقراءلصالح

الأملومنح.اليومالفقراءلانقاذالمستقبليةالمساعداتمنكثرالدولاراتمليارات

حوالىيمنعالذيالدواءيكلفولاالخر.بأعمالالقيامسهولةمدىإلىبالاشارة

السررشبكةتكلفولاللحرعة.سنتاًعشراثىسوىبالملارياالوفاةحالاتنصف

ملاينعسةإنقاذيكلفولن.،دولاراتأربعةسوىبالملارياطفلإصابةتمنعالى
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الؤلىالرملمسوًولية؟0

ولن.جديدةأملكلدولاراتثلائةسوىالمقبلةالعشرالسنواتفيالموتمنطفل

أولادرسالواٍأولادها،لتعليمللعائلاتنقديةأمواللمنحمساعداتبرنامجيكلف

اليسر.)3(النذرسوىالابتدائيةالمدرسةإلىأمارتخمشل

لم.العالفقراءالأخرىالمأساةحولشفةببنتبراونغوردونينبسلم

الخارجيةالمساعداتعلىدولارتريليون2.3الغرببإنفاقالمأساةهذهوتتمثل

إلىسنتاًعشراثنالنهدواءإيصاليستطيعأندونالماضيةالخمسةالعقودخلال

نأدوندولارتريليون2.3الغربأنفقالملاريا.وفياتنصفلمنعالأطفال

.الفقيرةالعائلاتإلىللواحدةدولاراتأربعةبقيمةأسرّةشبكاتإيصاليستطيع

مألكلدولاراتثلألةإيصاليستطعأندوندولارتريليون2.3الغربأنفق

دولار،تريليون2.3الغربأنفق.الأطفالبينوفاةحالةملايينعسةلمنعجديدة

فيهايحمللممأساةإنها.المدرسةإلىتذهبولاالحطبتحملأمارتختزالوما

للمحتاجين.ملموسةنتائجأيالشديدالتعاطف

والبريطانيةالأميركيةالاقتصادياتنشرتتموزايوليو،6واحد،يومفي

للجمهوربوترهاريالأطفالكنابلسلسلةالسادسالاصدارمننسخةملايننتسعة

نتيجةجديدمنملؤهاليتمباستمرارتفرغالكتبباعةرفوفوكانت.المتحمس

المباشرللشراءوبارنز-نوبلأمازونمواقعوشحنت.الكتابعلىالزبائنتهافت

لهاريمارشالخطةهناكيكنلم.مباشرةالزبائنمنازلإلىسلفاًمباعةنسخاَ

المجتمعأنالأنفاسيحبسوما.(4)رّصُقلاالسحرةلكتبدوليتمويلصندوقولابوتر،

الأثرياء،والأطفالالراشدفىإلىالترفيهلايصالالفاعليةشديدةطريقةرّوطقدالعالمى

المحتضرفى.الفقراءالأطفالإلىسنتأعشراثىبقيمةدواءإيصاليستطعلابينما

الرؤساء،المشاهر،،الحالمونويتحدث.الثانيةالمأساةحولهوالكتابهذا

المأساةحولالجيولقوحئالاداريون(،)الموظفونالبيروقراطيون،الماليةوزراء

القليلينسوىيتحدثولا.الاعجابالشاقوعملهمتعاطفهمويستحق،الأولى

وجودرغمالثانيةالمأساةإلىيشيربخيلمثلبأنىأشعر.الثانيةالمأساةعنفقط

إلىأتحدثالفقراء.لمساعدةالناسمنالكثيربينوالتعاطفالطيبةالنوايامنالكثير

الكبيرةالغربخططبقوةيومنونالذينالطيبةالقلوبأصحابمنواسعجمهور
http://www.al-maktabeh.com



11البخذ)مقابل(مواجهةفىالمخططون:الأولالفصل

؟ثمملحدبأنىأحياناًأشعر.بنفسىبهاأؤمنأنفعلأوأتمئالفقراء،لمساعدة

يوحناالباباخليفةلاختياربالكرادلةالخاصالسريالاجتماعفيمابطريقةاشترك

إلاالفقراء،لمساعدةالكبيرةالخططعلىالآراءفيإجماعوجودورغمالثالهنما.بولس

إلىالكرادلةيضظرمثلماالخططتكحولشكوكيإلىينظرونالعمومأن

التالي.البابالتكونمادوناللعطربةترشيحى

للتخليليسنفسها،الأفكاريشاطرونيممنالكثرينمعمحاولاتيأتابعلكنى

الدولعلىوينبغي.إليهموصولهالضمانولكنللفقراء،المساعداتتقدسمعن

بخلاف.الأولىالمأساةفيتقدمأيتحقيقأرادتإذاالثانيةالمأساةمعالتعاكلالغنية

سابقاتها:داثرةالعالمفيالفقرمعالضعاملثنيالحاليةالحماسموجةس!كررذلك،

.ساخرةسلبيةأفعالردود،للآمالمخيبةنتائج،عاليةتوقعات،مثالية

الغربيةالمعونةسلكتهاالىالخاطمًةالمقاربةبسببالثانيةالمأساةوقعت

تلككلبعدأخيراً،الكتابهذاوجدهلإذأ،.العالمفيالفقرمعالجةفيالتقليدية

إثراء،الخارجيةالمساعداتنظاملاصلاحالصحيحةالكبرةالخطط،السنوات

تلكمثلوجدتإذاهامتطورمنلهيا؟المحتضرينوإنقاذالجياعإطعامالفقراء،

منالكثيرجربواقدصي،الأذكى،الآخرينالأشخاصمنالكثيرأنرغمالخط!

ذلك.فيفشلواوقدسنة،حمسينطوالالمختلفةالخطط

وكلسحرياَ.ترياقاَ!كتلكلاالكتابهذامولفلأنالاسترخاء؟يمكنكم

علىعلامةسوىنفسهاليستالصحيحةالخطةاعتمادحولالاعلاميةالضحة

زالوماالماضيفيالكثنوناعتمدهاالىالخارجيةللمساعداتالخاطئةالمقاربة

خطة.هناكيكونلاأنالصحيحةالخطة.اليوميعتمدونهاالكثيرون

ةئ!ّحبككعخطط!ن،نج!حكشل

العملاءنسغيفيما،المخططينالتقليديةالمقاربةعنالمدافعيننسمّىدعونا

الأطفالتلقىعدمحولالمباشرالجواب.ةثاّحبلاالبديلةالمقاربةفيالتغيرعنالمسوولين

هاريعلىالأغنياءالأطفاليحصلفيماسنتاً،عشراثىبقيمةدواءيحتضرونالذي

بوتر.هاريةثاّحبلايقدّمفيماسنتاًعشرالاثىدواءنومّدقيالمخططينأنهوبوتر،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤبى!رحلمسؤولية؟2

الىالحرةالسوقإلىشىءكلتحويلبضرورةلنقولالمثالهذانسوقلا

ئحاثةتغرياليالأمواللمالعافيالناسأفقريمتلكلابوتر.هاريتعّزووأنتجت

ىِفالبخاثةذهنيةاعتباريمكن،الأحوالوبكل.الأساسيةاحتياجاقمسدفيالسوق

انرجية.للمساعداتبناءةمقاربةاعتمادفيمرشدأدليلاًالأسواق

نوزّفحيلالكنهم،حسنةنواياالخارجيةالمساعداتمجالفيالمخططونيعلن

المخططونيرفع.ممردود.وتعودنفعاًتجدىأشياءةثاّحبلاويجدتنفيذها؟علىأحداً

أعمالهممسووليةةثاّحبلايأخذفيماتنفيذها،مسؤوليةيتحملونلالكنهمالتوقعات

معةثاّحبلايتعاملفيمابه؟الآخرينتزويدينبغىماالمخططونيحدد.عاتقهمعلى

يتكيّففيماسلفاً؟جاهزةعالميةعملبرامجالمخططونيعتمد.مطلوبهوما

فيماالقواعد؟.معرفةإلىالهرمأعلىفيالمخططونيفتقر.المحليةالأوضاعمعةثاّحبلا

سدتمإذاماأبدأالمخططونيسمعلا.القاعدةعندالحقيقةهيماةثاّحبلايكتشف

سيتعرضهل.الزبائنرضاتمّإذاةثاّحبلايكتشففيماله،المخططاحتياجات

الذينالأطفالإلىسنتاًعشرالاثىأدويةتصللمإذاللمحاسبةبراونغوردون

الملاريا؟منيحتضرون

مشكلةأنهعلىالفقرفيويفكّرسلفاً،الأجوبةيعرفأنهالمخططيعتقد

مقدماً؟الأجوبةيعرفلابأنهالباحثفرَديو.أجوبتهستحلهاتقخيةهندسية

التاريخية،،الاجتماعية،السياسيةالعواملمنمعقدةشبكةالفقربأنويؤمن

عن.ممفردها،كل،للمشاكلأجوبةبإيجادالباحثويأمل.والتكنولوجيةالمؤسساتية

لفرضالكفايةفيهمايعرفونالدخلاءبأنالمخططويومنوالخطأ.التجربةطريق

نأيخبغىالحلولمعظموأنبشعابها،أدرىمكةأهلبأنالباحثويؤمن.الحلول

محلية.تكون

الأممألفيةمشروعومديركولومبياجامعةفيالأستاذبح!اك!،جيفري

حلوله،فسْالل.يتكلمإليهاستمععندمادائماًوأتأثر.مفوّهخطيبالمضحدة،

فيالفقرعلىللقضاءكبيرةخطةساكسالأستاذويعرضإقناعاَ.أقلالفكرية

فيالنيتروجيننسبةتزيدالىالبقلةنباتاتزرعمنتتراوححلولمع،العالم

مبرمجةخلويةهواتفإلىالايدز،وباءمعالجةإلى،ال!ربةخصوبةلزيادةالأرض
http://www.al-maktabeh.com



13!خثة)مفالل(مواجهةفيالمخططون:الأوللهنصل

مياهحصادإلى،الصحةمجالفيللمخططينحقيقيةبياناتلتقد!يمخصيصاً

للأطفالسنتأعشرالاثىأدويةتوفيرإلى،البطارياتشحنمحطاتإلىالأمطار،

فيهاماَدورأساكسالأستاذلعبتدمختلفاً.تدخلا449ً-بالملارياالمصابين

فاعلية.أقلالتطيقاستراتيجيةلكن،العالملباتىالمزيدفعلعلىالغربحث

إدارةالمتحدةالأممعامأمينعلىينبغي،الألفيةومشروعساكسللأستاذووفقاً

وفرق،المتحدةللأممتابعةوكالاتستىِفالمسوولينجهودوتنسيق،الخطة

وحوالى،الدوليالنقدوصندوق،الدوليوالبنك،المعنيةالبلدانفيالمتحدةالأمم

طويلةسلسلةفيالأضرةهيالخطةهذه.الغنيةالدولفيمساعداتوكالةعشرين

الفقر.علىللقضاءالغربيةالخططمن

التدخلاتبتغطةمشوشونالمخططونسنتاً،عشرالاثىأدويةيخصفيماإذاً

الأطفالعددلمعرفةكافيةمحليةمعلوماتلديهموليس؟الأخرىالمتزامنة448!ا

العياداتكلفيالمطلوبةالدواءجرعاتوعدد،منطقةكلفيبالملارياالمصابين

تلكلايصالالمتحفزونالموظفونلديهموليس؟بالآلافعددهايقدّرالىالصحية

وحوافزهمضعيفةالمحلىالصحيالقطاعفيالعاملينوأجورهنافيإلىالجرعات

الصحيالنظامفيمختلفةبأشكالمختلفةمساعداتوكالاتوتتدخلأيضاً؟ضعيفة

نفدتإذااللوميقعماذاعلىأومنعلىيعرفأحدولاالملاريا؟ومعالجة

المحتَضَرين؟الأطفالإلىتصللموالمحليةالعياداتفيسنتاَعشرالاثىدواءجرعات

بوصوللاخبارهمالمخططينمعاتصالوسيلةحئالمحليينالوالدينلدىوليس

أصلاً.الأدوية

الرغبةتتزامنوعندما.أفضلنتائجويحققونأفضلحوافزالبخاثةلدى

طريقةةثاّحبلاسيجدالشىء،لذلكالمنخفضةالكلفةمعماشيءلنبدفعالعارمة

.الزبونإلىلايصالهما

هاركطبإيصالقامواالذينوالناشرينوالجملة،التجزئةباعةالأسواقكافأت

.2005ثوز/يوليو،16فيالأخيرةالنسخةصدوربلهفةالمترقبينأولئكإلىبوتر

أمًلادبوترهاريلتوفرقويحافزأولئكوالناشرينوالجملةالتجزلْة،باعةولدى

مقنعةوحكاياشخصياتعنالأطفالكتبمولفيمنفالَالاويبحث.لديهم
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الؤبيلهرجلسؤولية؟4

اسكتلنديةأموهى،رولنغكل.جى.وأصبحتدخلاً.لهموتوفرالقراءتجذب

لمالعانساءأغئمنواحدة،الاجتماعيالضمانإيرادعلىتعيشكانتوحيدة

الشر.علىتنتصرمراهقةساحرةحولقصةكتبتعندما

لأطفالالدواءإيصالمثل-معينةمهمةلتأديةطرقإيجادةثاّحبلايستطيع

.الكبيرةالخططمنبدلأالمهمةتلكعلىالتركيزاستطاعواإذا-يحتضرون

حاجاتلتلبيةنفعاًتجديالمعينةالمهمةلَلكمثلكانتإذامامعرفةويستطيعون

لمإذاالفشلعنمسؤولينويكونونلتحقيقها،المكافأةعلىويحصلونالفقراء،

قبلمنةثاّحبلافيهاحقققدالئالمجالاتبعضنستعرضسوف.الخطةتنجح

بسببضئيلةالعالميالفقرموضوعفيشيءتقدحفيفرصهملكن،ملموسةفوائد

الخارجية.المساعداتعلىالمخططينهيمنة

علىالقضاء:رائعةأشياءبتحقيقالوعدفيبلاغيةبأفضليةالمخططونيتمتع

الثانيةبالمأساةتسببواأنهمهوضدهمةثاّحبلايحملهالذيالوحيدالشىءالفقر.

وإنما-،وحسبلفقرهمالعالممبالاةلابسببالفقراءيموتولا.العالملفقراء

،المأساةدائرةمنوللهروبفعلاً.يهتمونالذيأولثكجهودفاعليةعدمبسبب

الطيبة.لنواياهمتحيتنارغم،المخططينأفكارعلىالحكمفيقاسيننكونأنينبغي

كبهطةوخططكبهـرةلك!شم

وهي،اليومفيدولارينمنأقلعلىشخصملياراتثلاثةحوالىيعيش!

.(6)لقوتهميكفىماالعالمفيشخصمليون840يمتلكلا.(5)الطاقةلشراءمخصصة

يقتل.(7)بسهولةمنهاالوتايةيمكنأمراضنتيجةسنةكلطفلملايينعشرةمموت

العالمثنيشخصملياريفتقرينتشر)8(.زالوماسنوياً،شخصملايينثلألةالإيدز

ملياريوجد.(9)الصحيالصرفإلىشخصملياراويفتقر؟النطفةالمياهمصادرإلى

.((؟)الابتدائيتعليمهميخهونلاالفقيرةالبلادفيالأطفالربعوحوالى.(اأمّي)ْبالغ

المدرسة.ساحةفيوالتعلماللعبمنبدلأالحطببحملأمارتختنشفلولهذا

وأدّت.الغربفيالناسمنالكثيرمشاعرالعالمباقىفيالفقرهذايحرك

الخارجية،المساعداتجانبإلىالتدخلاتمنمجموعةظهورإلىالغربيةالجهود
http://www.al-maktabeh.com
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الرأحماليةثقافةنشر،الدوليينوالبنكالنقدصندوىَقىوض،الفنيةالمشورةمنها

الامبريالية،الدولةبناء،الأوبئةعلىللقضاءالعلميةالتدخلات،والديمقراطية

الجهود.هذهفيواليميناليسارمنكلويشترك.العسكريوالتدخلالجديدة

)وأوروبا(وأوروبةالشماليةأميركافيالغنيةالحكوماتإنه؟الغربهومن

.الفقيرةالبلادمساعدةوجهودالدوليةالوكالاتعلىالسيطرةتحكمالىالغربية

المحترفونشارككما)اليابان(الغربيةغيرالدولبعض،الوقت.ممرور،واشتركت

الجهود.هذهفيلمالعاأنحاءكلمن

جيمسالدوليالبنكرئيسووضعالتغيير.أحلامالفقرمأساةألهمت

منخمالِعالمحلمنا:تقولالدوليالبخكمقربهوجدارعلىكلماتولفنسون

وبلاغة:ب!لهامحلمهحولوكتبالفقر.

وحثعه1فدةيو1لاننصركظ1!ذ

شطعة،؟ظهرن!!ذ؟

علأمينمافكرنلا!ذ؟

ثذثك،ومت!مصلادرناوننهـممسنما

خطلأظهنينستطب!

إئصفبماولأءز!ك؟علأهلا

ةان!ععكمنههتختفيعلأ!

ن!هكلمنى؟ططلث!ح

بلافل.خهمعرثدههمسيكون

حلا.هثردهذ؟ثههس

هصؤوثدطت!21(.!ف

معبهاخاصاًزاهيأحلماًالمتحدةالأممتمتلك،نيويورك،العالمعاصمةفي

وعداليقطعواالدولءاسْورلالاَنحئتجمعأكبرتمّظنو.الجديدةالألفيةبداية

والديمقراطية،السلاموتحقيقوالمساواةالبشريةالكرامةوصونالفقر،باستئصال

.(،3)البيئةممومةAو

الألفية.تنميةأهدافعلىلمالعاأنحاءكلمنالسياسيونالقادةوافق

.والجوعالمدقعالفقراستئصال(1):هي2015لسنةالىالثمانيةوالأهداف

النساءوتمكينالجنسينبينللمساواةالترويج(3).عالميابتدائيتعليمتوفر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.الأمهاتصحةتحسين(5).الأطفالوفياتخفض(4)القرار.مراكزاحتلالمن

تطوير(8).البيئةثربمومةضمان(7).الأخرىوالأوبثةالملارياالايدز،محاربة(6)

جميلة.أهدافإفا.للتنميةعالميةشراكة

الوزراءرئيسدعا،2005/ينايرالثانيكانونفيدافوساجتماعخلال

أهدافلتحقيق)أفريقيا(أفريقيةفيللأمامجداًكبيرةدفعةإلىبليرطونيالبريطاني

لجنةبتشكيلبليروقام.(،4)الخارجيةالمساعداتبزيادةذلكوتمويل،الألفيةتنمية

عت:2005ljسرام/راذآفيتوصياتهاأصدرتوالى،أفريقيةحولتقريرلتقد!يم

.كبرةدفعةلىٍاكذلكفيها

قائمةعلىأفريقيةفيالفقرإنهاءقضيةبلروطونيبراونغوردونوضع

وحشد.2005تموز/يوليوفياسكتلندافيالممانيمجموعةقمةأعمالجدول

2005تموز/يوليو2في8حياةحفلاتلاقامةمشهورةفرقاَغيلدوفبوب

وقدم.أفريقيةفيالتاريخمنالفقرلجعلالثمانيمجموعةقادةعلىللضغط

إضافة،عروضهمومادوناجونإلتونمثل،الحيةالمساعدةحفلاتفينوكّنحم

إلىمسيراتالآلافمئاتونظم.يلب-دلوكمثلالأصغر،الجيلمنفرقإلى

مساعدة8حياةحملةوناشدت.القضيةتلكأجلمنالثمانيمجموعةقمة

بوقتهمالروكنجوميتبرعأنالرائعومن،معاناتهممنوالتخفيفالفقراء

واليائسين.للمحتاجين

للأسف،.الماضىجهودمنالعبرأخذتتطلباليومالفقراءم!معاعدةأنإلا

قمةوكانت.السابقةالجميلةالأهدافتنفيذفيسيئاًسجلاَحالياًالغربيمتلك

التعليمنضرفييتمثل2000لسنةهدفأووضعتمثلاً،'1990سنةالمتحدةالأمم

سابقةقمةوحددت.(20،5سنةإلىالآنالهدفهذا)تحركعالمياً.الابتدائي

وخدمةالماءيصالٍاهدفلتحقيقنهائيكموعد،995سنة1977cسنةجرت

2015لسنةالألفيةتنميةأهدافضمن"ئدخلشخص.لكلالصحىالصرف

.الأهدافهذهتحقيقعدمعنأحدمساءلةتتملم.((15)الآن

المساعداتمضاعفةعلى2005تموز/يوليوفيالثمانيمجمبرعةوافقت

ملياراًعسينإلىسنويأدولارملياروعشرينحمسةمن،أفريقيةإلىالخارحية
http://www.al-maktabeh.com
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عليهاالمتفقالأفريقيةالمساعداتقروضشطبوعلى،للأمامكبيرةدفعةلتحقيق

.الكبيرةللدفعةسابقةمحاولاتخلال

علىالحربمعجديدةدفعةعلىكبررةخططلتنفيذالحاليالحماسحصل

فيبوشدبليو.جورجالرئيسقال،حسينصدامجيشهزيمهَوبعد.الارهاب

التقدم-الأهدافاتلكا:2003ويام/رايأفيالسواحلخفرةيمم!ثاكأتخرجحفل

...الأميركيللنفوذالأخلاقيةالغاية...هىوالفقر...الجوع،الأوبئةمكافحةفي

أخرىدولةأيتستطعلاروحيةطاقةأميركاتمتلك:ويلسونوودروالرئيسقال

تلكنستعملأنينبغيالجديد،القرنهذاوفي."البشريةلتحريرفيهاالمساهمة

العسكريةالتدخلاتتشبه.(،6)اامكانكلفيالناس)خير(مصلحةفيهلماالطاقة

للإمبرياليةالمتحمسونيشبهفيما،الباردةالحربأيامجرتالىتلكالجديدة

والاحتلالالعسكريالتدخلويُظهر.زمانأيامللاستعمارالمتحمسينالجديدة

داخليةلمشكلةالغربمنمبسئطخارجيحلتطبيق:التقليديةالمخططعقلية

العالم.باقيفيمعقدة

المبكرةالفكرةالمساعداتتمويلفيالكبيرةالدفعةتشبه،نفسهالمنوالعلى

التخطيطكانعندما،والستينياتالخمسينياتفيالخارجيةالمساعداتألهمتالى

التخططيةالمقاربةعلىالتركةهذهترّثأوقد.ذروتهفيالكبيرةوالدفعةالمركزي

وكالات،المحليةالتنميةمصارف،الدوليالبنكهاقامالىالاقتصاديةللتنمية

XSAIDالدوليةللتنميةالمتحدةالولاياتوكالةمثلالوطنيةالمساعدات

الدولاقتصادياتتخططإلىالوكالاتهذهدعتأولأ،.المتحدةالأممووكالات

نأرغم،الدولتلكأسواقتحريرعنالدفاعنحوتحولتلاحقاً،.الفقيرة

حئتزال)وماكمخططينالعملفي،عديدةوبطرق،استمرتنفسهاالوكالات

مننوععنالدوليالنقدوصندوق،الدوليالبنك،المتحدةالأممتدافعهذا:يومنا

.(11الفقرمحاربةاستراتيجيةتدعىالقوميةالخطة

نأويرىالفقر.نهايةبعنوان2005سنةمثراًكتاباَساكسجيفريوضع

والبئوالتعليمالصحةضعفيعزّرحيثالفقر،مصيدةفيمحصورالعالمفيالفقر

فيساكسويقول.كبيرةخطةمنأملهناكلكنبعضأ.بعضهاالخاصةالتحسَية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.11لمدومماكثيراًأسهلسيكونالفقرمصيدةعلىالقضاءفي"النجاح:كتابه

بغيضة:حقيقةيواجهواأنينبغيالفقراء،مساعدةالأغنياءأرادإذالكن

منالآنحئالمخططونيجعلهلملماذاجدأ،سهلأالفقرمصيدةإنهاءكانذاٍا

التاريخ؟

؟ثخ!رجية؟تبمس!!يعق؟ثذيبمعكوسبسوفى

وضعبعد،المخططونحاول؟العالمباقيفيالفقرإنهاءالغربيستطعكيف

المثالية،المساعداتوكالاتتصميم،التاريخمنالفقرجعلمثلجميلهدف

.الغرضستؤديالىالماليةوالمواردالأداريةالخطط

المساعداتلوكالاتتحصىولاتعدلاالىالاصلاحبرامجمنسنةستون

صناعةتزالومالاحقأ،دولارتريليون2.3والمخخلفة،الخططوعضرات

غيرنتيجةإلىالدليلويشير.الجميلالهدفهذاتحقيقفيتفشلالمساعدات

الجميل.الهدفتحقيقفيدائمأستفشلالكبرةالخطط:مرضية

حولالسوالعلىجوابإيجادجهدهمحاولواقدالذينالكثيرينبينأنا

أطرحكنتأنىفقطمتأخرأأدركتالفقر.لافاءالمطلوبةالخارجيةالمساعدات

السؤالةثاّحبلايطرح.التخطيطعقليةأسيركنتوأنى؟عكسيبشكلالسؤال

للفقراء؟فعلهالخارجيةالمساعداتتستطعالذيما:صحيحةبطريقة

يوجدلالآنهمنطقيغيرعملجداً()وطموحسلفاًمحددهدفوضعإن

لمدوولا.المتاحةبالوساثلمعقولةبكلفةالهدفذلكتحقيقإمكانيةيفترضسبب

بقرةتفوزولن.للخيولكنتاكيبسباقبقرتهبفوزهدفأالمرءيضعأنمنطقياً

أمحمرمنطقياَويبدوتأخذها.الىالمهىالتدريبجرعةكانتمهماكنتاكيبسباق

.11؟اهبالقيامللبقرةيمكنالىالمفيدةالأشياءهي"ما:الآتيالسوالنطرحأن

الجبنة،الزبدة،الحليبعنثابتةبكميةبتزويدهاعائلةتطعمأنبقرةتستطيع

كانإذاكنتاكيبسباقالفوزالمرءيستطع،بالطبع.اللحم(البقرةحظوالسوء

الىالخبرةمنعقوداًسيلخصالكتابهذالكن،البطولاتيحرزحصانلديه

.سباقخيولوليستأبقار،المساعداتوكالاتأنتظهر
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تستطعلاالمساعداتوكالاتأنالكتابهذافيسنرى،مماثلةبطريقة

لسدالمفيدةالأشياءمنبالكثيرالقيامتستطيعلكنها،العالمفيالفقرعلىالقضاء

تنميةمحاولةمنبدلاًمثلأ،.جديدةفرصاًومنحهمالعاجلةالفقراءاحتياجات

للوالديننقديةأموالاًيمنحبرنامجاستنباطالمساعداتوكالاتتستطعإثيوبيا،

وهو،أخرىأماكنفيالبرنامجهذامثلنجحوقد.المدارسفيأولادهملابقاء

بالمستقبل.الأكلومنحهاالحطبجمعفرقةمنأمارتخمثلأطفالإخراجيستطع

بقرةتعليممحاولاتنافينستمرلأنناسدىتذهباليومالمساعداتمعظملكن

.للخيولكنتاكيبسباقالفوزالمساعداتوكالة

-لبافم-دوقنلابرنامجمثلاً،-المعاناةلتخفيففرصةأيعنةثاّحبلايفتش

معالرئيسيةالمعضلاتإحدىتنفيذها.يصعببأهدافيتقيدونولا-الدراسة

فييستمرونأنهمهيالكتابهذافيوتكرارأمرارأموكدةسنراهاالىالمخططين

تحقيقفيالسابقةالكثيرةالفشلحالاترغمسلفاً،محددLLعلىالمواردصب

تحقيقتعذرإلىبوضوحيشيرالذىالماضيةالأعمالسجلورغم،الهدفذلك

منحئنودّعصيالمخططينبأنوسنرىللتنفيذ.الخطةقابليةعدمأوالهدفذلك

يجديماإلىالوصولفييفشلونإنهم.السابقةالتدخلاتتفشلعندماتدخلاتهم

مجالفيةثاّحبلازالماذلكورغم.الثانيةالمأساةوتستمرالفقراء.مساعدةفينفعاً

إذاأمحعرأشياءإيجاديستطيعونأنهموسنرىالفقراء،لمساعدةأشياءيجدونالإغاثة

.ةثاّحبلاإلىالمخططينمنالمساعداتقوىميزانتحول

عندعكسيةبنتالًجيأتيقدلكنهللتحفيز،جيداًيكونربماالأهدافوضع

عامةأهدافضمنوإنما،محددةثابتةأهدافدونالحرةالأسواقوتعمل.التطبيق

يجدىما"فن.(راضونالمستهلكون،الأرباحيجنونالأعمالرجال)مثلاً،فقط

ويقتبس.دوغانويليامكولومبياجامعةفيالاقتصادأسخاذوضعهرائعكتابنفعأ"

تستطيعماأحبتحب،مافعلتستطعلا"عندما:دافينشىليوناردوعن

وضعمنيتحققلاالتجاريالنحاحأنإلىكفيرةبأمثلةدوغانويشير.(،7)"فعله

ئحاثة،همالناجحونالأعمالورجاللتحقيقها.بكدالعملئمسلفاًمحددةأهداف

تحقيقفرصنومّيقيإنهم.الزبائنرضابتحقيقالأرباحلجىفرصةأينحويتطلعون
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متوقعةفائدةأكبرلهميضمنالذيالهدفويختارونالمنحضلفةالأهدافمنالعديد

نصبالنشردورتضعلم.(الأرباحأعلى،أخرى)بكلماتممكنةكلفةبأقل

كي..جيوجدأنبعدإلاالمراهقينالسحرةحولالكتببيعهدفعينيها

.كتابهكذا.ممثلسعداءالزبائنلجعلطريقةرولينغ

ملتيمكسر،مبيعاتمندوبروككان.روكريعنمثالأدوغانبيليعطى

تدورالأصليةفكرتهوكانتواحد.بوقتأنواعستةتمزجمثلجات؟لةوهى

مطعماًاعه1954سنةوزارملتيمكسر.(لاتمنممكنعددأكبربيعحول

يشغلونمكدونالدالإخوةأنولاحظكاليفورنيا.برناردينو،سانفيمكدونالد

يوصيأنأرادبدايةً،.الساعةمدارعلىالقصوىبطاقتهاملتيمكسر(لاتممانية

غيرلكنه.(لاتهعلىالطلبيزيدمما،العملفيأساليبهمبانتهاجالآخرينزبائنه

علىالمثلجاتمعوالحليب،المقاليالبقر،لحمشطائرتحضيرأنواعتبرلاحقاً.رأيه

الوجباتمطاعممنناجحةسلسلةلادارةنافعةطريقةالتجميعخطأساس

الذهبيةالأقواسمنتاريخوالبقيةملتيمكسر،ب!لاتيتعلقماكلونسي.السريعة

بتركيزهاانرجيةالمساعداتأضاعتروكريكمالبصر.امتدادعلىتنتشر

مسبقاً؟المعدّةالخططعلى

ثثفدز؟ءّة؟سرشبك!تلهؤكنط

القرارأصحابأحبc2005سنةدافوسفيالعالمىالاقتصادمنتدىخلال

رئيسيكعلاجالأسرّةشبكاتفكرةبونوإلىكلينتونبيلإلىبراونغوردونمن

فييتكونجمهور)منالمنتدىفيدولارمليونبحمعستونشارونوقامتللفقر.

تنزانيا.فيالأسرّةشبكاتمنالمزيدلشراءالعمر(منتصففيرجالمنمعظمه

بعوضعضمنالناسحمايةبعيداًالحشرا!تبقىالىالأسرّةشبكاتوتستطع

لذلك.نتيجةوالموتبالملارياالإصابةكبيربشكليخفضمما،نومهمأثناءالملاريا

لغايةالمخططونيوصلهالملماذافعّالاً،علاجاًتمثّلالأسرّةشبكاتكانتإذالكن

الكثيرالإغاثةمسوولوولاالقرارأصحابلايمتلكلا،للأسفالفقراء؟إلىالآن

تللثمثلتحويلويتمالفقراء.إلىالأسرّةشبكاتإيصالحولالأفكارمن
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العياداتمخزوناتإلىتدخلولاالسوداء،السوقإلىالأحيانغالبفيالشبكات

.الزواجنُقُبصنعفيأوالسمكلصيداستعمالهايغأو،الصحية

واشنطنومقرها،الربحيةغيرالدوليةالسكانخدماتمنظمةحصلت

منالمزيدجذبمنمكّنهاممانفعاً،تجديبأشياءلقيامهاجوائزعلى،العاصمة

المنظمةواستنبطت.مخططمنهاأمحمرباحثمثلتعملذلكوجعلهاْالتمويل.

بتمويلي،مالاويفيالفقراءإلىالحشراتتبعدالىالأسرةشبكاتلايصالطريقة

السكانخدماتمنظمةوباعت.رحميةإغاثةوكالاتمنلوجسىودعممبدئي

جملعياداتعبرأمهاتإلىللواحدةسنتاًعسينمقابلالأسرّةشبكاتالدولية

إلذينأولئكإلىالشبكاتأوصلتأنهايعىما،الأرياففي(الولادة)قبل

الخامسةسنتحتوأطفالحوامل)نساء.نفسهالوقتفيإليهاويحتاجونيقدّرونها

وزمجتالىالممرضةوحصلتبالملاريا(.الاصابةلخطرتعرضاًالأكئرالفئةهم

متونرةالشبكاتكانتلهذاباعتها،شبكةكلمقابلسنتاتتسعةعلىالشبكات

القطاعقنواتعبرالمدنفيأغئمالاويينإلى-شبكاتأيضأالمنظمةوباعتدائماً.

تغطةفيالمبيعاتهذهأرباحاستعمالويتم.للشبكةدولاراتعسةمقابلالخاص

وزاد.نفقاتهالبرنامجيغطىوهكذا،العياداتفيوالمباعةالمدعومةالشبكاتكلفة

الذينالخامسةسنتحتللأطفالالوطيالمعدلالأسرّةلشبكاتالمنظمةبرنامج

مشاهةزيادةنسبةمع،2004سنةه/ه55إلى2000سنةلما/ه8منتحتهاينامون

قبلمنالشبكاتتلكاستعمالشيوعلاحقةدراسهَووجدت.(،8)الحواملللنساء

برنامجنتائجدراسةأوضحتذلك،منالنقيضعلىلاقتنائها.دفعواالذينأولئك

)المقاربةلاأويريدونهاكانواسواءزامبيا،فيلأشخاصمجانيةشبكاتلتسليم

الاَنويتم.الشبكاتيستعملوالمالمتلقينمنه/ه40أن(المخططينلدىالمفضلة

.أخرىأفريقيةبلادإلىالمالاويالنموذجنشر

منبكثرالأصغر،واشنطنفيالرئيسىالدوليةالسكانخدماتمنظمةمقر

مكتبوكان.الخاصالحلهذايفرضلم،دافوسفيالعالميالاتتصادمنتدى

معيعملونالذيالمالاوينمنفيهالعاملين)معظممالاويفيالمحلىالمنظمة

وقررالملاريا.موضوعفيتقدملاحرازطريقةعنجث(طويلزمنمنذالبرنامج
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الحملعياداتبفكرةجاؤواثم،بالغرضستفىالأسرةشبكاتأنهولاء

فعّالةالمساعداتيجعلسحرياًترياقاًالأسلوبهذايعدّولا.القناتينعبروالمبيعات

معينة.لمشكلةالمبتكرةالحلولأحدهووإنما؟الظروفكلتحت

كنسنةبنغه!ط؟لاجنم!عي

آخرالغربيةالمساعدةفيوالبحّاثةالمخططينبينالأساسىالخلافلّثك

التغييرحولالغريالفكرتاريخفيطويلأمدمنذالقائمالفلسفىالانقسامأشكال

علىببلاغةذلكبوبركارلالكبيرالفيلسوفالاجتماعلمعاووصف.الاجتماعى

وهو.(،9)تدريجيديمقراطيإصلاحمقابل)خيالية(طوباويةاجتماعيةهندسةأنه

ثورةأنهعلىعشرال!امنالقرنأواخرفيبوركإدموندوصفهالذىنفسهالانقسام

تطيقوتم.(الطوباويةالهندسةعندمويةتجربةالفرنسيةالثورة)كانتإصلاحضد

توطينإعادةمثلىّتشبأشكالالحينذلكمنذالاجتماعيةالهندسةتجارب

الاتحادفيالخمسيةالشيوعيةالتصنيعوخطط،الدولةقرىفيقسرياًالتنزانيين

السطحعلىطفتالاجتماعيةالهندسةأنوالمفارقة.الشرقيةوأوروبةالسوفييى

الخططفشل)بعدالشيوعيةمنالانتقالفترةفيبالصدماتالمعالجةبهيئةمجدداً

فيالاجتماعيةالهندسةوظهرتالتدرّج.خيارتجنبتوالىالرأعالية،إلى(الخمسية

إصلاحمحاولاتشكلعلىوالتسعينياتالثمانيناتفياللاتينيةوأميركيةأفريقية

ويمثَل.البنيويةالهيكلةإعادةتدعىالدولي/البنكالدوليالنقدصندوقيرعاهاشاملة

ماصورةإلىالأخرىالمجتمعاتوتحويلالأشرارالطغاةلنزعالعسكريالتدخل

الطوباويةالاجتماعيةالهندسةعلىصارخأمثالأالغربيةالديمقراطياتلرأحمالية

الاجتماعيةالهندسةمظاهركللمالعافيالفقرعلىالقضاءخطةوتقدم.المعاصرة

الطوباوية.

مجموعة:تدريجيةحلولعنالبحثحولالديمقراطيةالسياساتتتمحور

مثل،مفقودةعامةخدمةمي!دقتأجلمنللضغطالسياسيالعملفيتندمجمحلية

تلكتحقيقمنسياسيةمكاسبجىفرصةالسياسيويلحظ؟القمامةجمع

بعينها.المجموعةتلكخلالمنوالفوزالحاجات
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تبقى،المجالهذافيالأمضىالأدواتالسياسيونيكونلاعندماحئ

مقالةفيليندبلومتشارلزالسياسةعالمووصفما.نوعاًفعّالةالغنيةالديمقراطيات

الديمقراطياتفيأنهولاحظعشواء.خبطعلمبأنهاالغنيةالدولسياساتتقليدية

تجاربونتيجة،محدودةلمقارناتتدريجيةعمليةالواقعيةةسامِهسلاممارسةالغنية

وبكلمات.(2ْ)السابقةالخبرةعلىاعتمادأوا،معدلةتجاربيتبعهاوأخطاء

أوطانهم.فيبحّاثةالغنيةالدولفيالسياسيون،أخرى

ذلكويقوّض.للمجتمعوالسياسىالاقتصاديالتعقيدوبوبربوركأدرك

مجتمعأييقضِلموسلفأ،موضوعةخطةعبرالفقرعلىللقضاءمحاولةأيالتعقيد

غيرْإلىالغنيةالدولثنيالسياسيونيحدقعندماوفقط.الطريقةبهذهالفقرعلىغى

تطابقعلى(خردليلاًهذاويعذ.مخططينإلىينقلبون،العالمباقىفيالناخبين

المواطنونيدفعفيما،بالمخططينيكونونماأشبهانرجمنالعاملون:التخطيط

بحّاثة.يكونواأنعلىالداخلمنالعاملين

بسدؤوثبةوبععثوولت

هما،للخططقاتلاَغيابهماويعدتخحح،الأبحاثيجعلانحاعانعنصران

زؤدهمإذافقطنفعاَتجديالأمورأنةثاّحبلايعرت.والمسووليةالمعلومات

نأالناجحينةثاّحبلاعلىينبغىلهذا.بالمعلوماتالهرمتاعدةعندالأشخاعى

منلمالعاعلىالاشرافعنعوضاً،القاعدةعندالزبائنمنقريبينيكونوا

سعرهيستحقالمنتجهذاأنالمؤسسةالمستهلكونويخبر.العاجيةأبراجهم

ويخبرالمتجر.إلىويعيدونهذلكيستحقلاالمنتجأنيقررونأوبضرائه،

إصلاحالسياسيونويحاول،سيئةالعامةالخدماتأنالمحليينالسياسيينالناخبون

المشكلة.

الحالي.الاغاثةعمليواجههاالىالمشاكلأهمإحدىالمعلوماتغياب

فيالمساعداتوكالاتونتائججهودرؤيةعلىالقدرةعدمنتيجةالمشكلةوتظهر

توظيفمن،الخللهذامعالجةكيفيةالكتاببقيةويشرح.لمالعامنبعيدةأنحاء

المشاريع.تلكعنمستقلةتقييماتإجراءإلىالمساعداتلمشاريعمحليينمراقبين
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دونومعلومات.يصغيأحدهناككانإذافقطنفعاًالمعلوماتتجديبالطع،

لصل؟قيادتيتحبلامرة:رأيتهضخمةشاحنةمصدمعلىلصاقةمثلمسوولية

يتحملونفإنهم،البحثنتائجِةثاّحبلاقّطيوعندما.عليك،-008-اللعنةبالرقم

الطلبيكونأنتتوقعمنتجاللربحتسعىالىالشركاتوتصنع.النتيجةمسوولية

بتسميمالمنتجتسببإذا-المنتجذلكمسوًوليةتتحملأيضاًلكنهاكبيراَ،عليه

الأتل.علىالعملعنتتوقفأو،القانونيةللمساءلةعرضةالشركةستكون،الزبائن

يدفعالأمور،ساءتوإذا.إصلاحهنتائجالسياسيالاصلاحعنالمسوولويتحمل

سياسية.مكاف!تعلىيحصل،إصلاحهنجحوإذا.منصبهيفقدوربماسياسيأ،الثمن

فيالبيروقراطيينأنإلاالبروقراطية،منالحكوماتكلمعاناةورغم

معينةنتالًجعنللمسؤوليةوتحملأتخصصأأكثرالمتطورةالديمقراطيةالحكومات

ويقومذلك(.تفاديبوسعهممايحاولونأنهميعلم)اللةالمواطنينأمام

تدريجىتزايدبأنهلندبلوموصفهماعبرتحسيناتب!دخالتدريجيأالبروقراطيون

لتحميلالقاعدةمنسياسيضغطوجماعاتفعّالةأهليةمنظماتوتعمل.متقطع

الخطواتومكافأةالأخطاءوتصحيح،الحكوميينوالموظفينللقادةالمسوولية

المرميةالشحنعلبالبلدية(لياتتجمعلمإذاالأغنياءالناخبونويشكو.الإيجابية

والبروقراطيينالسياسيينولدى؟إليهمبوترهاريبإيصالأمازونقيامبعدجانباَ

الحكوماتالمعلوماتوترشد.القمامةجمعفيخللأيلتصحيحسياسيةحوافز

الأسواقوتزويدتقديمها،السوقيستطيعلاالىالخدماتمي!دقتإلىالديمقراطية

للعمل.تدفعهالىبالموسسات

بكملهاحكومةأومنظمةلتحفيزضروريةالمسووليةتصبح،أعلىمستوىعند

لامواقعفيالمخططونينححذلك،منالنقيضوعلىالبخاثة.منالاستفادةعلى

إفموهكذا،المسؤوليةمنالكثيرالدخلاءيتحمللاومجدداً،.للمساءلةتتعرض

ئحاثة.الأرجحعلىوهمكبرمسؤوليةالبيتأهليحملفيما،مخططون

يزيدعندماالإغاثةمجالفييحدثأنيمكنالذكماالمفيدالتغييربعضسنرى

وكالاتتحميلويمكن.ةثاّحبلاإلىالمخططينمنالسلطةوتنتقلالمسوولية،ححم

عنتنضجضعيفةبحوافزتزويدهاعنعوضاً،معينةمهامإنجازمسؤوليةالمساعدات
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الأيابمهذهالاغاثةمجالفيالعاملوينحو.عامةأهدافلتحقيقالجماعيةالمسوولية

أخصائيامنهستجعلالمسؤوليةأنإلا؟الباراتقليلالكاراتكثيريكونأنإلى

.كفاءةأمحعر

لأنهمالأغنياءحاجاتتلبيةتتمإنهنقول،مفرطبشكلالأمرتبسيطأردناوإذا

ةثاّحبلاتحميلويسضطعون.ممعلومات،والاقتصاديننالسياسيينالبخاثةنودّوزي

لالأنهمالفقراءحاجاتتلبيةتتمولا.معينةبأعمالالقياممتابعةعلىالمصؤولية

أحدتحميلىيستطعونولاللآخرفى،حاجاتهملابرازالكافمِةالسلطةأوالماليمتلكون

الثانية.المأساةوتستمر.المخططينمععالقونإنهم.الحاجاتتلكتلبيةعنالمسوولية

بعخططهـى؟شهرةسبب

والمشكلة.ريل"أوفلايدفعونالذينأولئكإرضاءينبغي،إنسافيمسعىأيفي

هيلمالعاباقيلاصلاحالأخركطالأوروبيةوالجهودالخارجيةالمساعداتمعالكبرى

ويطالببالفقراء.عميقةمعرفةيمتلكونلاالذينالأغنياءهمالفواتريدفعونالذقأن

الخططوتجعل.وعاطفىمفهومأمروهو،الكبيرةالمشاكللحلكبيرةبأعمالالأغنياء

فيبالفقرتتمثلمأساويةمشكلةحولفعلهيتممالأنْشيثاًسعداءالأغنياءالكبيرة

الكبيرةالخطةعنتدافعافتتاح!ة2005/يونيوحزيرانفيمجز4نيويوركونشيرت.لمالعا

غيلدوف:بوب8حياةحفلةمنظموقال.وحسبأ!يشافعلبعنوانبأفريقيةالخاصة

ما،شىء.(2")"االأمنفعاَيجديكانسواءشيء،أيفعلينبغيما،شىءفعلاينبغى1

الأساسية.الفقراءحاجاتلتلبيةالأغنياءعنالضغطسترفعكبيرةخطةأيشىء،أي

الفقراء،لمساعدةالأغنياءعنالضغطةلاّعفلاغيرالكبيرةالخططرفعتإذاواحسرتاه،

أبداً.عندهاتحدثلنةلاّعفلاالتدريجيةالأفعاللأن،الثانيةالمأساةالنتيجةستكون

ثنيالعامةمراقبةعنالغربيةالمساعداتابتعادنتيجةالفاعلةغيرالخططشاعت

والخطط.مرئيةالنتائجكانتإذاكعثرةةلاّعفلاغيرالمقارباتتكونولن.الغرب

إحداثإلىيسعونالذينوالنشطاءالقراروأصحاب،للسياسيينمغريةالكبيرة

ليستالقمةمنالقادمةالخططتلكأنالفربفيالعامةيدركأندونكبير،فرق

.القاعدةبواقعمتصلة
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شخصاَأوبطلأ،ٍمّدقتبقصصالتلفزيونيةوالبرامجوالأفلامالكتبتمتلئ

القصة:هذهعنناجحامثالأتحديدأ،بوتر،هاريسلسلةوتعدّ.العالمينقذمميزاً،

الآخرين.معوتعاطفهبشجاعتهالشرعلىيقضيعاديمراهق

الخططشهرةسببمنجزءهل.مميزينأشخاصأنكونأنجميعاًنحب

لم؟العاباقيلانقاذالمميزأوالقالًد،موقعفيهمّدقتأنهاالغربفيالكبيرة

وتلقى.اليمينمقابللليسارمكافئأليس-مقابل-البحّاثةالمخططونانقسام

اليساريحكمهاالىالبلادمنكلفيالجناحينكلامنكبيرأدعماًالكبيرةالخطط

الدولةتقودهاالىالكبرةالجهودفكرةاليسارويحبسواء.حدعلىاليمينأو

الغربيةالرأسماليةلنشرالخيّرةالإمبرياليةفكرةاليمينويحبلم.العأفيالفقرلمحاربة

منغريبوضعلدينا،الكتابهذايشرحكماوهكذا،.للغربالمعارضةوإخماد

منهماكلاَأن)رغماليمينمنالعسكريوالتدخلاليسارمنالخارجيةالمساعدات

عنالدفاعأوالعسكريةالحملاتبعضوتستطيعالآخر(.يفعلهممايتنصلقد

بوتر.هاريلعبإغراءتقاومأنالمساعدات

واليمين.لليسارمعارضينمنالكبيرةللخططالانتقاديأتي،مماثلةبطريقة

المحليةالأسواقمنأساساًسيأتيالفقراءأملأناليميىالجناحمعارضوويقول

يحاولونالذينالغربيينالإمبريالييناليساريالجناحمعارضويحبولا.والديمقراطية

هوواليسارياليميىللجناحينالمعارضينكلا.الغربذهنيةفيالفقرتصويرإعادة

اليمينأواليسارخططأنعلىالوسطفيالبخائةويوافق.الصحيحالمسارعلى

القضاءتستطيعلاالأجبى(العسكريالتدخلأوالخارجيةالمساعداتالاالكبيرة

الفقراءتساعدالىالمحددةالأشياءبعضنجددعونا-العالمباقيفيالفقرعلى

فعلاً.

فيالفقرمحاربةفييعملونالذينالأشخاصمنالكثير،منصفيننكونحئ

جاهدينويحاولونالفقراءمساعدةفعلاًويريدونالخيالعنتماماًبعيدونلمالعا

تمضاقضوالىشئى،بأنواعالمخططونويظهروجه.أكملعلىبأعمالهمالقيام

المتطرفةالأفكاريعتنقونلامنهموالكثيرون،صارخبشكلأحياناَبيخهافيما

نإللنظر.لافتبشكلشائعكبيرةوخطةكبيربهدفالتعلقأنإلاهنا.المذكورة
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الذينللأغضياءالشاقوالعملالطيبةالنوايامنالكثيرأنالثانيةالماساةمنجزءاً

فعّالة.غيرقنواتعبريذهببالفقراءيهتمون

غيرالمنظماتأوالمساعداتوكالاتفييعملونالذينالأشخاصينتمبى

الوقائعتقنع،فسْاللو.المخططينوليسةثاّحبلاإلىالأرجحعلىالحكومية

-العاملينالكبيرةللخططالجناحينكلامنالدعم-الغنيةالدولفيالسياسية

الىللتحقيقالقابلةالأعمالمنوالطاقةوالوقتالمالوتستهلك،الخططبتلك

بحثهم.أثناءالعاملونيكتشفها

"758ونأ"بررو

علىأنفسكمن!بالآنستوافعَونكنتم"إذا

فيالكبرىللحكوماترمَلؤمإلىالدعوة

الخ،..بورما.،الدِإبان،الصينودعوهَ،العالم

البشر،بينالعقلانيةمنةدِلدجحالةسمَظهر

الئناغم،،السلام،الصثقسِمودغدما

والسعادهَ".الفكريالازدهار

والفكريهَ...ةيع!بطلاالعلومفيالعمَدم"عبر

،الطعامفىوفرةأنئجتالنىالوسائلقثم!

الترفمه،التعلمِم،الئدريب،المسكن،اللباس

-مضطردأازدهارأالبشريالجنسوحكم

الآنجئاَمنلاهذهتحعقولِمكن...حربدون

.11العالمتاريخفيالأولىللمرهَ

المحبةروحهؤلاءيتشرَبا"عندما...

المباشرالمسارعندها...العالميةوالإحسان

سمِكونلجنسنا...الدائمةىوصَعلاللسعادة

ممكنا".

...الآنالنهـائج...هذهلَحقدِقلِمكن"ربما

.11هل!ختيمكنمماكثيراًأكرووقتبصعوبة

الصغمِرةالبرامجكلعنالئخلى"سيمَم

يممَلكونمصلحوناقترحهاالتيالمعزولة

لأنهاالخبرةإلىلِفتقرورْولكنهمحسنةنوايا

.11نهائ!ةأهدافلدَحق!ىَالفائدةعثيمة

2005ساكسج!فري

لعَادةلَجقعأكبر2000ربم!بس/لولِل("شهد

طادةاهرَهلأالمَي...الوثيعَةال!اريخ...فىالعالم

الصحة،والسلمالحربمسائلبحثت...العلم

ذخَميبان!مز!لاو،والفقروالغنى،والمرض

حياةلتحدسمِنالإجراءاتمنمجموعةالعالم

.11البشر

حاجا!ئلب!ةمنالمَكنولوجىالطقثماننَكمي"

لهل!ثملاهامشوتحصقالأساسدِهَ...الإنسان

فرصم!االأساسمِهَ...الحاجاتحثودب!جاوز

والمَقانة...العلومفوائدنشرف!ثأأهى...المثيرة

.110..مًلادسلاملضمان...العالمعاَعص(كلإلى

شجاعة...الثوليالمجدَمعلَصرفتحَل"ا

ممكنذلكلجعلالبشريالجنسوتعاطف

اكفمِة،مشروعلَقريرفي)مداخلهَ."الحدوث

.(2005للنايرالثانىكانون

الفدَرةد!صمعلىالقضاءفيالنجاح"إن

.11الأمرعلمِهيبدومماأسهلسيكون

11منهطالًللاأمرلَثريجمِأبالأشمِاءما!قلا11

.(2هه5/مارسارآذ27،لوس!يو/شنطن

سواءْبع!نه،مجالفىالنجاحأنالمثدِر11

يعتمد،الزراعةإنتاج!هَاو،التعليمالصحهَ،

العَطاعا!"ا.مجملفيالاس!ثماراتعلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بويةكطو

الصناعية.بالثورةمعحبأأوينروبرتعشرالتاسعالقرناجتماععالمكان

فيوقال،ونصفقرنبعدالعالمقادةعليهوقعالذي"الألفيةإعلاناستبقوقد

مسلكأيفيالعالمفيالعظمىالقوىتترددلاأناينبغي1857:1سنةكتاب

بالصحة،دائمأالبشريالجنس"اسينعم،الصحيحةالخطةاختارتوإذاتختارا".

المحلىالحكمصياغةويعيدالوظا!،،التعليم،التدريب،المأوى،اللباس،الطعام

ويجعلها،الأرضوجهعلىعقلانيةالأشكالبأكثربالحياةويستمتع،والمركزي

ويوصف.(22)ااالموتبعديحدثربماتغييرأيمعممكنسبيلبأفضلتتوافق

بالاستعدادالمتعلقةالاشارةاستثنيناإذاأنهإلا.طوباويبأنهالحينذلكمنذ"أوين"ا

عشرالتاسعالقرنمنالبليغةكلماتهبينقوياًتطابقاًسنجد،الموتبعدللحياة

.اليومتعودالطوباويةإن."ساكساجيفري1مثلمعاصرمخططيقولهااليوتلك

نإ.مؤذيةغربلاغيةفصاحةمجردلي!بالطوباويةالجديدالتعلق،الحظلسوء

يتعذرمهماتعلىالإغاثةمجالفيالعاملونيركّزأنيعىمثاليةأهدافوضع

نفعأ.وتجدىتنفيذهايمكنمهماتمنبدلأتنفيذها،

ثمثحّهت!ج!حث1

حاجاتببعضنفكرعندمامأساويةأكثرالخططعلىالضائعالجهديصبح

فينموذجىبلدوفيتدريجياً.تلبيتهاةثاّحبلايستطيعوالى،الملحةالبسيطةالفقراء

سوءنتيحةالنموفيإعاقةمنالخامسةسنتحتالأطفالثلثيعاني،أفريقية

نتيجةشديدهزالمنيعانينأنهننيجيريافيالنساءمنمجموعهَوقالت.التغذية

11جوعاموسم1يوجدكلها،أفريقيةوعبر.أطفالهنإرضاعيستطعنولاالجوع

وحئ.الجديدةالمحاصيلتضضجأندونالأخيرالحصادمخزوناتتنفدعندما،طويل

التغذية.سوءمنالأطفالصُخيعانياللالينية،أم!ركامثلازدهاراًأكثرإقليمفي

للإصابةعرضةأكثرويجعلهمالأطفالحياةمعدلخفضإلىالتغذيةسوءويودي

كرضونالأطفالإنالاكوادور،ديوسدىفولنتادفيامرأةوقالت.القاتلةبالأوبئة
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إطعامأوالغذاءلشراءماللديناليسفقراء.ونحن.الطعامنقصابسبب1

.(23)1،نفسناأ

الصيانة.غياببسببالأمطارموسمفيمالاويكاوالالا،فيرابَالاتتعطل

أنهمرغم،للشربالبحيرةمياهاستعمالعلىمجبرينأنفسهمالقرويونويجد

الأمراضلهمذلكويسبب.الجبالمنالقادمةالبشريةبالفضلاتملوثةأنهايعرفون

المياهفيتعيشطفيليةديدانعنناتجةوالبلهاريسياوالبلهاريسيا)42(.الاسهالمثل

والأمعاء)52(.المثانةالكبد،،الرئتينفيأضراراًيحدثوهو؟الملوثة

مرضت،وعندمامى.زوجىالفقرانتزع11إثيوبيا:فيعجوزرجليقول

الأشياءلأنها)الأرواح(،ووكابكا(مقدسة)مياهبالتبلمعالجتهاجاهداًحاولت

ابى،بعيدأ.اللةأخذهاحال،بأىتوفيرها.شخمفقريستطيعالىالوحيدة

.(26)ا"الآنوحيدأناالملاريا.قتلتهأيضاَ،

نوفاوفي.مرعبةمجاريرمشاكلوجودالبرازيليةفافيلاعندراساتأظهرت

أحديستطيعولا،الأمراضالمنازلأمامتجريالىالمجاريرمياه"تسببكاليفورنيا،

علىوينبغى،الأبوابمنالمجاريرمياهتدخلالسماء،تمطروعندما.الرائحةتحمّل

مياهتفيضالشتاء،افي1يوناو،فيلاوفي،"الأرضعنشىءكلرفعالسكّان

فيمراحيضتوجدولا.البعوضغزوذكردونهذا،الشوارعوتغمرالمجارير

تسببكونسيكو،داموروفي."الشارعالناسيستعمللهذاهنا،المنازلبعضى

.(27)ااكريهةرائحة11منهاوتنبعثللأطفالالأمراضالمجارير

الزراعيةأوكبوتريةفي،والعشرينالسادسةفي،"1أوكورواشينوي1يعيش

المساهمةيستطيعحئالمدرسةمنالأرملةوالدتهوأخرجتهنيجيريا.شرقجنوب

جانبإلى.النخيلمحصولوجمعالزراعيةالأعمالمنالعائلةدخلزيادةفي

الحلوةالبطاطا،(نشويجذرلهاستوائى)نباتأيضاًالمنيهوتأوكبوتنتج،النخيل

البضائعنقلكلفةمنالقريةإلىالموديةالوعرةالطرقوتزيد.اليدويةوالمشغولات

ذلكويؤدي،جيدةالطرقكانتإذامماأضعافعسةبحوالىالأسواقإلىالمحلية

السيئةالطرقحالةتفرضهاالىالعزلةوتجعل"اشينوي".صوفرخففدخلإلى

علىسافرتوقدأوكبيو.فيوظالًفقبولفيمترددينوالمعلمينالصحةعاملى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ةحّربمآلامأتسببوهىأفىيقية،فيوالطينوالمطاتبالحفرمليئة،وعرةطرق

منذالماء،علىللحصولوعرةطرقعلىأيضاًالانتقالالقروينعلىوينبغىفعلأ.

لمو،سنواتأربعمنذسنةعشرةثلاثقبلإنشاؤهتمالذيالمحلىالبئرتعطلأن

إلىللوصولكيلومتراتنمانيةمسافةوالأطفالالنساءوثشىبعد.إصلاحهيتم

بلدةأقربإلىوعرةطرقعلىكيلومتراًوعشريناثنينبعضهمويسافرالماء؟ينابيع

.(28)المياهلشراء

فيتقدمإحرازتستطيعالمساعداتوكالاتأنالنجاحبعفقصصتظهر

الأطفالحصوليعىمما،الجياعلاطعامناجحةبرامجويوجدهذه.مثلمشاكل

خدمةتوسيعفيالنجاحوساعد.الطعامعلىالاكوادور،ديكوسديفولنتادفي

،مالاويمبوادزولو،وفي..مالاويكوالالا،فيالقرويينإلىالنظيفةالمياهإيصال

وقاد،الملوثةالبحيرةمياهاستعمالعنالامتناعللقرويينعميقينبئرينحفرأتاح

الرجلمأساةتفاديويمكنبالكوليرا)32(.الاصابةحالاتىِفتراجعإلىذلك

صرفعلىالحصولالبرازيليةفافيلاوتستطيع.رخيصةأدويةبتوزيعالاثيوبي

الموضوعهذايخصفيماهناكالتقدمبعضإحرازتم،الواقعوفي؟مناسبصحى

جيد.طريقوصيانةببناءنيجيريافيأوكبوعزلةفكويمكن.الماضىبالعقدمقارنة

فعلالمساعداتوكالاتوتستطعوأوكبيو.كوالالافيمدمرةآبارإصلاحويمكن

وكانت،مثاليةخططعلىجهودهاتركّزلمإذاالمشاكلتلكمثللحلالمزيد

والأدويةالصحىالصرف،الطرق،الطعامإيصالمثلمهماتعنمسؤولة

للفقراء.

ت!ريخيةهلاحظ!ت:بؤبي؟ثرجلمسووثية

لمالعاباقيلمشاكلمثاليةبحلولالتمسك،"أوينروبرت11مضاليدلكما

الخططوظهرت؟العاوباقىالغربتاريخعبرانتقلموضوعإنه-جديداًليس

القرنبداياتفيعسكرياوتدخلاًخارجيةمساعداتمايوماًستصبحالىالكبيرة

إلىالاستعمارنظاممنالمفاجئالانتقالإلىالسجلاتمعظموتشيرعضر.الثامن

تغييراتهناككانوبالطع،الخيريالعسكرىوالتدخلالخارجيةالمساعدات
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استمرتالىالأساليبرؤيةأيضأالجيدومن.الغربوسياساتمواقففيرئيسية

بخيلاءمقارنةيذكرباهتمامالفقراءمصالحتحظَلم،البدايةومنذ.الحقبةتلكمنذ

الغربأسعدتالىالخياليةالفكرةمنالغربكا"الرجلامسؤولية1وانبثقالأغنياء.

بنفسهالأبيضالرجلوأناط.لمالعاباقيلانقاذالاختيارعليناوقعمنانحن"1بأننا

بوتر".اهارى1منالقلهـيمالسياسىالنظامنسخةثنيقياديأدوراً

لمالعابقيةعشرالثامنالقرنفيأوروبةفيالفكريالتنويرحركةاعتبرت

الغربيستطع-بهخاصةمؤسساتأومعئذوتاريخلديهليس-فارغاًلوحاً

اظهرت1الأمر:"بوفوندو"كومتوصفوكماالعليا.مثلهعليهينقش!أن

المتحضرةالشعوبتعتبرتحديداً،لتفوقهاونظرأ...الأوروبيينخلالمنالحضارة

الأراضي"تلك:"كوندورسيهدو"اماركيزوتال.ا"ملالعاتطويرعنمسوولة

.(30p"متحضرةلتصبحمخامساعدةإلىسوىتحتاجلا...الشاسعة

المناهضةالبريطانيةالحملةمثل،مفيدةتدريجيةب!صلاحاتالقياممعحئ

تكنلمعشر،التاسعالقرنوبدايةعشرالثامنالقرنأواخرفيالرقيقلتجارة

السيرالمحافظالبريطانيوقال.(نذاكالاختفاءوشكعلىالأبيضالرجلغطرسة

تجارةالبيضيوقفلممانه1840i/يونيوحزيرانفيلهخطابفيابيلاروبرت11

.(31)ااالأوروبيينإخوانهمابتفوق1أبدأأفريقيةيقنعوالنفإنهم،الرقيق

حوللاحقاً،"ويلبرفورسا"ويليامللعبودي!،المناهضةالحركةقادةأحدقال

وضعهامنالبائسةالمخلوقاتتلكلانتشالالسعىعندها...عليناينبغىألا11الهند:

في"االمحليينالسكانأجل"امن:1810سنةميل"اجيص!1وقال.(32)ا"؟الحاليالمزري

.(33)االمصيرهم"تركهمالبريطانيونيستطعلاالهند،

الأوروبيين-المستعمرينبينأفريقيةمّسقالذي،1885سنةبرلينمؤتمرحئ

إيثارية.لغةتضمّن-الهداياافتتاحعخدللحلوىطلباًيصرخونالذينالأطفالمثل

ببركاتوتزويدهمالمحليِنالسكانتعليمإلى"يهدفونالموقعونوكان

.(34)االحضارةا

:190،سنةمنابتداءالحضاريةالجهود،توينماركالفذ،المعارضوانتقد

تنالمسائلمع...خافتضوءىِف،أفضلتكونأنيمكنلا...الحضارةابركات1
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...ونظامتانون:المرغوبالمعرضهذاهازودواوالىالاهممام،منالكثير

،سيديياجيد؟هذاهل...تعليم...الضعيفحماية...مشرفتعامل...حرية

.(35)اامكانأيفيالظلامفييجلسأحمقكلالمعسكرإلىوستحذب.فطيرةإنها

الىالشعوب11الآولىالعالميةالحرببعدإقرارهتمالذيالأممعصبةميثاقوعد

وديعةالشعوبتلكوتنمية"رفاهيةتكؤنبأنبانفسها"النهوضعلىالقدرةتمتلكلا

.(36)ااالمتقدمةالأمموصايةتحتالشعوبتلكوضعاينبغى1لهذا،"ا.للحضارةمقدسة

كبيرة"محاولةالوصايةتلكمثلكاش!إذافيماالمشككينبعضسوىيتساءلولم

.(37)ااالاستغلالمنبدائياًشكلاً..منها.كثرالبشريةالأجناسلإخضاع

وذهبت.الثانيةالعالميةالحرببعدأيضاَ(التفكير)وفياللغةفيتغيرحدث

لاوشعوب،المتخلفةالشعوبعلىالوصايةالعرقى،التفوقحولالأحاديث

الاستعمارمنوالتحررالذاتيالحكموأصبح.الرياحأدراجنفسهاحكمتستطع

كلمةوتحولت.جديدةبكلمةالعنصريةالعبارةالغربوبدّل.عالميةمبادئ

وكانالمالث".لمالعا11ااالهمجيةالشعوب11كلمةوأصبحتا"نامٍ".إلىامتخلف"1

مبدألكن،المساواةاحترامنحوالعنصريةعنبعيداًالمشاعرفيحقيقيتغيرهناك

استخلاصالكتابهذامنالأخيرةالفصولوتتناولمتداولاً.بقيوالإكراهالرعاية

.اليوم"الدولابناء1فيالاستعمارتاريخمنالعبر

جديد:اسمعلىالعالمباقيلتطويرالغربمشروعحصل،نفسهالوقتىِف

الأربع""النقاطبرنامجمعانرجيةالمساعداتوبدأت.الخارجيةالمساعدات

كانون20فيمهامهتوليهخطابفيوقال."تروماناهاري1طرحهالذي

بأكثرالمتحدةالأممألفيةومشروع"ساكساجيفري1)مستبقأ1949/ينايرالثاني

المناطقوتنميةتطوير...ـهشجاعأحديداًبرنامجأنبدأأن"اينبغىقرن(:نصفمن

للمرة...البؤسمنتقتربظروففيالعالمسكاننصفمنأكئرويعيقالناميّة.

تلكمعاناةوطأةمنللتخفيفوالمهارةالمعرفةالانسانيةتمتلك،التاريخفيالآولى

ريفيينأقاربأنهالوكماالسابقةالغربمحاولاتا"ترومان"وتجاهل."الشعوب

كيفنعرف"التاريخفيالأولى"اللمرة-أفينيو:باركفييقامزفاففيبعيدين

.(11الشعوب)"تلكلمالعاباقينساعد
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المبشّروريث،التنميةخبيرظهرماوسرعان.جديدةطريقاً"ترومان"شق

منسنتينبعدالمتحدةالأممخبراءمنمجموعةوتوصلتالاستعمار.وضابط

للفردالقومىالدخلفيه/ه2زيادةاتحقيق1:أنمفادهانتيجةإلى"ترومان"خطاب

،1960سنةوفيسنوياً".مليارات3ابحدود1خارجيةمساعداتتطلبالواحد"

لزيادةحاجةهناكا"أن:11الاقتصاديالنموامراحل1كتابهفيروستو"والت11ىعّدا

(سيا،كلفيمنتظمنمولتحقيقدولارمليارات4بقيمةالخارجيةالمساعدات

.11سنوياه/ه1.5بحوالىالفرددخلبزيادة،اللاتينيةوأمركاأفريقية،الأوسطالشرق

ا"البيانكتابهروستو"11وعنونالمضمار.هذافيالشخصيةالمصالحبعضهناككان

لجعل(الثانيلم)العاالشيوعيةمع(الأوللم)العاالغربوتنافس."المناهفللشيوعية

يمكنأنهالعالمباقىلإقناعالغربوكافح."الأمثلالطريق11ينتهجالثالثالعالم

الحرةالأسواق،الخاصة)الملكيةالحريةظلفيبسهولةالماديالازدهارتحقيق

نأأحياناًالغربجيوشعلىوكان.الشيوعيةمظلةتحتمنأكثر(والديمقراطية

الغربيةالجهودفيالباردةالحربترّثأوالرخاء.طريقالعالمباقىسلوكمنتتأكد

.(اليومالخارجيةالمساعداتفيالارهابعلىالحربتؤثر)كماعقودطوال

،96،سنةأعلنالذىِ،"كينيدي.فاجون1!مستشاراًروستو"11كان

علىمرضيةغيرحالياًالموجودةانرجيةالمساعداتومفاهيمابرامج1أن

يخمفيمافاصلنجاحتحقيقهذاالقادمالتنميةعقدخلالننوي...الإطلاق

الحاجةفيهتنتفىالذي...اليومذلكنحوونتطلع،الناميالعالممصير

.11الخارجيةللمساعدات

العالميةالحرببعدظهرتالىالوكالاتمنكبيراًعدداًالحملةتلكأفرزت

الدوليةللتنميةالمتحدةالولاياتالةوك،الدوليالبنك،الدوليالنقدصندوق:الثانية

USAID،الأميركيةالتنميةمصرف،!3أ!الدوليةللتنميةالمتحدةالمملكةوزارة

!!كد،الآسيويةالتنميةالأفريقيةالتنميةمصرف،،!!البينية

منظمة،WHOالعالميةالصحةمنظمةرو،DPالانمائيالمتحدةالأممبرنامج

المتحدةالأممصندوق،ILءالدوليةالعملمنظمةcFAOوالزراعةالأغذية

غيرها.وكثير،أUNICEFللأطفال
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،المشورةالغربمّدقوإنما،الخارجيةالمساعداتعلىمقتصراَالأمريكنلم

لتطويرحملتهمنكجزءالعسكريالتدخلواستعمل،الدبلوماسيةالعلاقاتوأقام

البلادإلىوالأسلحةالجنود،الجواسيسالباردةالحربقادةوأرسل.لمالعاباقي

الرأسمالية.وتطبيقالشيوعيةمنلإنقاذهامحاولةفيالفقيرة

ودعا."التنميةاقتصاد11يدعىالاقتصادمنبالكاملجديدحقلابتكارتم

دفعة11إلىالأربعينياتفي-رودان"روزنشتاينابول1يدعىالمولدبولندياقتصادي

الاجتماعوعلمالسياسةفيباحثونودرس.الأولإلىالثالثالعالملنقل"كبيرة

.الفقيرةالبلاد"تنمية"اأخرىكثيرةوحقول

غونار،نوبلجاثزةلاحقأحازوالذي،الاجتماعوعالمالاقتصاديقال

نأالآنعليهالمتفق"منخطة:فييتمثّلالفقرلمشكلةالحلأن1956سنةمردال،

بتشجيعتعمل...موحدةعامةوطنيةخطة...لديهيكونأنينبغىالناميالبلد

تلكمثللوصفعاطفيةلغة"مردال"واستعمل."المتقدمةالدولمنومباركة

/لبديرق/!":(المائلةبالأحرف)الأصليةحالياًموجودهوماتحاكيلغة،الخطط

/لاقتصارىنحسار/لا/لر/هنآو/لستمرل!وضعذعان/لمهوبطوليةمجحاولةللقيام!

آمين.(38)/لعاصر/لعالمفى/لسياسية/لناحيةمنصستدِ*يعدَآمكاو/لذىو/ل!قافي

إدراكحئأوالاقتصاديالركودإنهاءفيفشلتالبطوليةالخطةأنعداذلك،على

بساطة.أكثرحاجاتتلبيةمكانيةٍا

معنفسهاالغربكا"الرجل"امسؤوليةمناليومنسخةألهمتالىالأفكارتبقى

ا"بيترالهنغارى-البريطانيالاقتصادىوكان.الحينذلكمنذالفكريةالتقلباتبعض

فشلمضتعقودأربعةقبلتوقعوالذيمبكر،وقتمنذفذاًمعارضاًباور"

.(39)الخارجيةالمساعداتعبرالتنمية""اتخطيط

بالرخاءمانوعاًينعممجتمعفيوعالقدرسإذاأنهالمرءيفترضأنالمغالطة

والأمن.بالرخاءتنعمحئأخرىلمجتمعاتليخططيكفىمايعرففإنه،والأمن

بناءالشاقخيولبتكليفالتفكيريشبهذلكأنمرةا"أبريل"صديقىقالتوكما

.السباقمضمار
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ثطسهمنهل!!سـهء1بفدز

.11بنامنوطالأمر11ابونو":1يقولالفقر"،انهايةاااساكسا1لكمابتقديمهفي

،11براوناغوردون1وكانجيلنا".يواجهالذيا"التحديعنساكس"11ويكتب

بماينبغى:للأفارقةكلامهيوجه،للمساعدات"الكبيرةالدفعة11خطتهعنأعلنعندما

للتحارة.إليهاتحتاجونالىالقدرةبناءعلىنساعدكماسوف1ا؟ننا،"نقولأن

.(4ْ)ااالعتبةلعبورالقوةاكتسابعلىمساعدتكموإنمافقط،البابفتحليس

إراديأالاغطرستهممدىهويخمالمخططونفيماالحنقيثيرماأكفر

لوَميغربىناشطأوسياسيفيهتسمعونوقتأيفيالسر:هذاليكمٍا.(عادة

الرجلامسوولية1منالمعاصرةالنسخةإتها-ااالبيضاْنحنايعىف!نه"نحن"،

هناكلأنالفقراء؟لمساعدةالأوروبيةالجهودكلعلى؟لياَهذاينطقالا"ا.الغري

.(متغطرسينوليسوابالفقراءكثيراًيهتمونأغنياء

في"توفيشاندادولك-ناجا1يدعىكايروفيوصحفيمحامياحتج

بأنهم:118احياة1حفلةمنظمىعلىتامجزنيويوردًنث!رتهمقالعبرتموزايوليو

رغبتهم11مع،"إنقاذهمعليهمينبغىالذينالأطفالمثلبأننايعتقدونيزالونالا1

.11عنانيابةحلولباقتراح

يغحالماتحدثقدالىالمثيرةالتغيراتالكتابهذامنتبقىفيماسنرى

الدوليالنقدصندوقيضعهاالىالشروطإنهاءمن-الغطرسةذهنيةعنالتخلى

تزيدالىالمناسبةالهباتمنحإلى،العسكريةالتدخلاتإنهاءإلى،المساعداتعلى

السيئة.الحكوماتتدليلوليسالأفرادفر!

لا)وهمالغربينقذهمحئحراكدونالانتظارالعالمفقراءعلىيكونلن

المخططونيناقشوفيما.بأنفسهمةثاّحبلاأفضلهمالفقراءفعلاً(.ذلكينتظرون

البلادلكلدولارمليار50إلىلتصلانرجيةالمساعداتزيادةإمكانيةالغربيون

يحققونكانوا-والصينالهند-فقطكبيرينفقيرينبلدينمواطىفإن،الفقرة

الأربعة-عصابةوانتقلت.(4")السنةفيدولارمليار715ل!لغدخلهمفيزيادة

العقودخلالالأولإلىالئالثلمالعامن-وتايوانسنغافورةكوريا،،كونغهونغ
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جهودخلالمنذلكالأربعةوعصابةالهند،،الصينوحققت.الماضيةالأربعة

المثالية)المركبةالأسواقبناءفياشتركتالىمركزيةاللاالقوىمنالعديد

وبعض،دخلهمفيتشاركهممؤثرةغربيةمساعدةدون(والمسؤوليةللمعلومات

لهايقولأنودونمستوياتها(،)بأعلىالدولتلكحكوماتبذلضهاالىالجهود

تلقىفيالرابعةالمرتبةفيتأتيالىالناميةالبلادتواجهلمو.بهالقيامينبغيماالغرب

صحية،نمومعدلاتتحقيقفيمشاكلالقوميدخلهاإلىنسبةالمساعدات

الماضية.الأربعةالعقودخلالدخلهافيه/ه2.5بلغتزيادةوسجلت

منالعديدفيالسياسيةوالفوضىالفقريدلكمادائماً،المحليةالتنميةتنجحلا

أمحنرحيلةسعةالفقراءيمتلك،المحليةالتنميةتفشلعندماذلك،ورغم.الأرضأصقاع

وثلاثيننمانيةالعمرمنالبالغةآيل"،"إيتنشقضتإثيوبيا،وفي.المخططونيتخيلمما

مساعدةالاَنوتحاولأبابا.أدي!سإلىالحطبنقلفيسنةعشرةاثنىمنإكثرسنة،

،"السابقاتالوقودحطباحاملات1جمعيةتديروهيأمارتخ".11مثلوالفتياتالنساء

إيتنش"اوتعلم.الحطبجمعفرقةخارجبالبقاءلهنيسمحمماالفتياتأفرادهايعلّمالى

للبدءصغيرةقروضاًوتمنحهن،الحياكةمثل،بديلةمهاراتأيضاًالنساءوزميلاتها(يل"ا

أموالاًيمتلكنلالكنهنالحياكةالنساءمعظماتعرفا"آيلا":تقول.الخاصة.ممشاريعهن

ومختلفةجديدةبتصميماتأيضاًونزودهنذلك،لهننقدملهذاالمواد،لشراءكافية

ليستالجمعيةوهذه.(42)اأكبرابسهولةوالفساتينالشالاتبيعيستطعنبحيث

الىالمحليةالجهودنوعتُظهرلكنها-ا"أمارتخاإلىبعدتصللم-سحريةوصفة

أكبر.بشكلدعمهاالأجانبالمانحونيستطع

فيسنرىكما،المخططونلهمأنجزهممابكثيرأكثرلأنفسهمالفقراءحقق

معاناةمنالتخفيففيالمساعدةيستطيعالغربأنورغم."المحليةالتنمية"افصل

المتواجدينوأولئكالمساعداتوكالاتفيةثاّحبلاعلىأكثراعتمدإذاالفقراء

ومن.العالمباقىتغييريستطعلاالغربأنإلا؟يل"،"إيتنشمثلالأرضعلى

وثقافاتتاريخاًتمتلكمعقدةمجتمعاتتغييريستطعالغرببأنالتفكيرالغريب

بأنفسهم،ئحاثةكونهممنللفقراءالرئيسيالأملوينبثقعنه.صورةلتكونمختلفة

ذلك.يناسبهمعندماالغربمنوالتقانةالأفكاراقتباسيستطعونوأنهم
http://www.al-maktabeh.com



37ال!خثة)متابل(مواحهةفيالمخططون:الأول!فصل

فعله؟الغربيةالمساعداتتستطعالذيمامعاً:يبرزانسوالينبيننفرقأنينبغى

السؤالحولالكتابهذايدور؟لمالعاباقيفيالأمدطويلازدهارتحقيقيمكنكيف

الثاني.السوالعلىجواباًليستالغربيةالمساعدةْأنيناقشأندونفقط،الأول

خصبةأرضيةبتشكيليستمروسوفأبالفعلالطرحيستحقالثانيالسؤال

يختظرونالذيللقراءوبالنسبة.السياساتوصانعيةثاّحبلامنلكلللاستكشاف

فعلهنستطيعالذيما11الكبير:السؤالعلىجوابعلىالحصولالصبربفارغ

منالماضيةسنةالخمسينتجربةبأنفقطعلمألنأخذاالازدهار؟التحقيق/لاَن

،موجودةالسهلةالأسئلةتلكمثلكانتوإذا.سهلةأجوبةبأيتأتلمالأبحاث

القليلسوىيوجدولاحاليأ.قالْمهومماأكثرتنميةقصمنجاحهناكَسيكون

مستمرالتقدمأنويبدوالكبر،السؤالذلكمنمعينةأجزاءعلىالأجوبةمن

السيرقالوكماالكبر.السؤالعلىمباشرهجومعبرليس-نفسهبالاتجاه

الأشياءأنالأحيانغالبفيايبدو1عضر:السابعالقرنفي"باكون"نرانسيس

الكبيرةالأشياءتكشفمماأفضلبشكلكبيرةأشياءتكتشفوالصغيرةالبسيطة

إليهاالوصوليمكنالى(43)الصغيرةالأجوبةحولالكتابهذاويدور."الصغيرة

الغربية.المساعداتعبر

لنمومعدلأعلىسجلبلدحولالاستثنائيةالنجاحقصصإحدىتدور

(سيا،شرقفيليسالبلدهذا.الآنولغاية،960سنةمنذالعالمفيالفرددخل

،ْ/ه6الفترةتلكخلالبوتسوانافيالفرددخلنمونسبةوكانتأفريقيافيوإنما

نجاحكانهل.الطويلةالزمنيةالمدةتلكطوالتاريخياًمسبوقغيررقحوهص

المساعداتكان!،الأولىالسنواتفي؟الخارجيةبالمساعداتمرتبطأبوتسوانا

فيماذلكبعدتراجعتلكنها،القوميالدخلفيحاحمأعاملاًالسكانلعددنسبة

لعبتتكونربماالخارجيةالمساعداتأنورغم.(،الشكل)انظرالدخلارتفع

ماسرعانالسريعالنموحقبةأنإلا،المستقلةبوتسواناتاريخفيشكلياًدوراً

لكن،بالماسغنيةمناجملامتلاكهامحظوظةبوتسواناوكانتذلك.بعدظهرت

تطوّرها.أنمنبدلاًبدّدتهاطبيعيةمواردامتلكتالأخرىالفقرةالدولمنالكثير

الديمقراطية.اعتنقتبوتسواناأنفقيربلدفيللانتباهاللافتالشىءوكان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بونسوانافياتوالمساىالدخل.،ألشكل

كدمةكعضي

!ك

وكالاتمنالطلبأنسنحدالاعتباربعينالغربأعمالإلىنظرناإذا

ملموسةأشياءإنجازمنبكثيرأسوأمثاليةأهدافتحقيقالتنميةوعمالالمساعدات

أشياءتحقيقعنللمسؤوليةتحملاًأقلالأهدافتلكوتجعلهم.ةثاّحبلالهايدعو

اخطةهـ1"اكبيرة"أهدافتحقيقعلىالتركيزفيالحالهوكماللتطيق،قابلة

اثىبقيمةأدويةعلىيحصلونالأطفالكانإذااّمعالجميعانتباهتشتت"كبيرة

سيحررالمحليةالجهودعبرأساسىبشكلتتمالتنميةبأنالإقرارإنسنتاً.عشر

للتركيزالتنميةعلىالقائمينيدويطلق،الطوباويةالأهدافمنالغربوكالات

الفقراء.حياةلتحسينتواضعأأكفرملموسةبخطواتالقيامعلى

مالديكمليس،العالمفيالتنميةعنوالمسؤولونالنشطاء،،المثاليونأيها

بالمزيدالتنميةفييعملونالذينالبخاثةلنزوّدتكبّلكم.الىالقيودسوىتخسرونه

إنقاذأوالعالمفيالسلامإحلالالفقر،إنهاءعليكميكونولن.والمالالسلطةمن

باستعمالنفعاَيجديأنهتكتشفونماتبىهوفعلهعليكمماكلفورأ.البيئة

الفقراء.حياةفيفرقلاحداثلكمالمتوفرةالمتواضعةالموارد

أيضأهناكيكونأنينبغى،أعلىمستوياتفيقضاياعلىالعملأردتمإذا

ةثاّحبلالتزويدالخارجيةالمساعداتنظامفيالضدريجيالتغيرعمليةيقودونبحّاثة
http://www.al-maktabeh.com
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التدريجيةالتغييراتإحدىتكونأنوينبغى.والأموالالسلطةمنبالمزيدالميدانيين

ممكنةمكاف!تتقدهـيميتموأن،المساعداتلوكالاتوالمستقلالصادقالتقييم

الأشياء.تلكمنالمزيدلفعلالأموالتحويلوإعادةنفعأتجديأشياءلايجاد

يريدونهاّمعالتعبيرفيأنفسهمللفقراءتسمح(لياتفيالتفكيرةثاّحبلاويستطع

القاعدةالغربيتبععندماللتطويرواسعاًمجالاًهناكأنوسنرى.يريدونهلاوعمّا

المقترحاتمنالكثيرالكتابهذاوسيقدمضرراً".يسببلاالأول11تقولالى

اخطة1تتوقعوالالكن،الغربيةالمساعداتعلىتجريبيةتحسيناتلاجراءالأخرى

عنبالتوقفهيالوحيدة"الكبيرةالخطة11إن.الأجنبيةالمساعداتلاصلاح"كبيرة

اجواب1!وجودلاأنهالوحيدالكبير"و"الجواب."الكبيرةالخطط11اعتماد

.اكبيرا

،مكانكلفيالناسويستطع.تخططأنالغربفيفقطقليلةقلةتستطع

عنالتفتيشةثاّحبلاويستطعبحّاثة.جميعهميكونواأنفقط،الغربفيليس

المساعداتعمل(ليةالفقراء،حياةعلىتدريجيةتحسيناتلادخالأساليب

باقيفيتؤثرإليالغربيةالحكوماتوأعمالانصةالأسواقعمل،الخارجية

منالعديدفيالغربيةالمساعداتعملمراقبةةثاّحبلامنالكثيرونويستطع.العالم

المساعداتتلكتجديلاعندماعاليأأصواتهمورفع،لمالعاحولالمحليةالموالهع

تحقيقعلىستساعدوالى،العالملفقراءالثانيةالمأساهَإنهاءوقتحانلقدنفعا.

يمكنكيفاكتشافتدريجياالبخاثةويستطيع.الأولىالمأساةعلىالقضاءفيتقدم

ماحولالراجعةالتفذيةمنلإلزيدالمسوولينالعملاءمن/لزيدتزويدللفقراء

الىالطوباويةوالأحلامالكبيرةالخططإن.إليهويحتاجونيريدونهومايعرفونه

كيفيقررواأنةثاّحبلابوسعأليسلها.نظيرلاطاقاتتبدد،الطريقتعترض

أطفالإلىسنتاًعشراثىبقيمةأدويةإيصالالمساعداتعنالمسوولونيستطيع

لمنعالفقراءإلىدولاراتأربعةبقيمةسريرشبكةإيصالأوالملاريا،بسببيموتون

،الأطفالوفياتلمنعجديدةأملكلدولاراتثلاثةإيصالأوبالملاريا،إصابتهم

المدرسة؟إلىتذهبأمارتخ""اوجعل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لمعة

11العمرمدىعلى"اغلألا

منطريقطولىعلىفكانافيصغيرةبلدةس!كبرإسلحفا؟!بيهـطزقولكئسكانكلنزحفت

رقبهاعلى4صغثرالبطثلزءحارالجوليلاً.الو!الصالع.الرجاءرأس"إلىأكزا

شئال!ئمارع.أضوأء"فيهناكليسالمحتر!ما.الخشبمثرالهواءرائحه*الخمسة

ئزلت.الطريقعلىالغاتيينالمشاهٌمنحجعوعةعبرطريقه-والمدي-السانق

الاتجاءفيتذ!لهاأَفهـمواءلا،تجاوزلثا،مركبات*الطريقفي،حؤبعدّةالمسثارة

الأزهاررائحهّالآذتشمالآدنك!.فيوأصمبحناالبهلدةمنلمخرجئالقدالععاكس.

فيأَضواء!نلثليسالمليلى*سمنب!بّحيثالضيهمافةرارإلىوصلناالاستوإئيهه،

سواها*ماكئلىمكلىالكازرائحة!غتكاز.فهمانوسماشخصأضهماء،الكوخ

وشعيدتيشقيقيمعاسعلقلتِمحنهانا.تثعكرتالكهـازءشده!كلمابعدها،ح!ياتيو!والى

حقبةمنوالممتيقيشرفارر،فيةلهوجدالذكطالخشبيالكوخ!فالنعاسيداجمذأ

"حادمثئعطفئلثاسببالتيأثعصبيية،والدليالب!ركِطاني*"وقأقلمت"الأسستعدار

شكرفهس!وىالكوخفىيكقلمالاسثَوائيه.المفوضىمععوجوديةأَزمهّالمطريقسكلى

بعضهابجانبوضعناهاالئيالكزاسيوَأالأرائكعلىكبقيئتاوالههـثى؟واحدة،فو!

،الكوخ!فالوطهماويطوح!تى"الحشراكتبعفىرأيناأنبعدواضطريناالبعضرر*

التيوالأعوأجقريبةقرىفيالطبولأنغامويمب!على،ذلكرغمالنومفياستنرقنا

المرجاءرأس!جامعةفىطبيمعي!هّعلوح!أستاذوإلدى*المقريبالساحلعكل!"تتكهمسر

لملْنميةالررمةالمعرفةلنقلىأَميركئىبرتامجمنجزءوهيغانا،!فالصالح

منذحن.أوهايوفيباولمينهمغ-سنهرلههـثرزمنأَشخهماصررخ!مسهَمنعائلةنحنأفريفية.

المعمر.منعكشرةالمئانيةفيأثالإفقاذلمغ*أتيناوفدالبيضاء،البشر*فوي

الرحاءرلسإلىأكراجمنالطريقعىمجثدأن!فسو،اجدسئهدوئلألون""خعدكىبيسد

علىأسكملالمف!يةثسنووومحنالعثيدو!مي!الحثمية،داسخ!،ذاتسا،أناثصالح*

سيارلهدا،الثولي.البنكلصالحمنهاسكلئرةسث!وعلدتكا،العلم!فالمفقيرةإليالدقطوير"

الدأنحونالإطالكق؟"ويقوععطىورأيتهاسبىثتيالطر!السوأَمنواحهـدسكى،قغفسز

مبروصمبلدة،الىسثِلللاوادجه!.البائسةالطرعض!ء!جانبإلىجثيدهٌطريقيبناء

"العمفرمل!ف"زميل!!عوفبالقئرر.الم!دم!فة"كطينطيةَ"ا!وإخ"فنتريمةوهسى،"كيصصرة

،أسثتاذأ!يعمل،المتحدة"الولاياثإلىسكان!ع!هاجر،نه!ففبو!وما،ي!ثير،"عبروميمفىعم

،،"حمبروعيبم،فيسنةكلالوهَقبضرر!ي!صّى.أوهايو6كرونفبىجامعدِاً

http://www.al-maktabeh.com
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محكلىويتكلًونالاحثكلّكيهألبستهم!مشوا""بوقار"يرلّثونلمتحيئئهما،القريةوجهاءجساء

الأطغ!من!جشديتبع!والدجهماجءالماعسزا!هب!يهمبعدونمنكّوفهمسة،سكسصي

كلوشرب*الشرابمنكأساائكئارعِّزوالاستقر،حغلىمنوكجزء.المفضولمثض

"""،فالأرسط!باثبأكيورعىالكئألث!مح!تولياثنصمف"اكلأطف!أإصكدأبدورءمنا

،،،،،،-،،التثي.صخم!طئلالك!أثدولءلم،ديعيالمرا!وكارز

وكان*!زكنبعرورالحهـياهَقغث!مدىحولىنع!هلافيالطاعنورزة!يلالموٌكباراخ!برلهنا

حفرةمنالماء!جلبوقكانوائحكما"شيهنياثودةوباءمنيعانونالفرولضمنالمكثثِر

وسنهدما،9الث!ريركاتيحثلىم!حيريث!اهثو!،ربعكيكيا8دوث""*ابوويسبكب!ملوئهّ.

.ىو!علابيصمابونثكغيقه!ككائنهماتلكلثعلىليحتوىا!لذىثعاءال!ناس!بر!ئي

!دامةئلائ"!لوطبكامكةديدإنبمىأحّيرأوتنموأَجثمادهم،داخلأليرقاورٌوتفقعى

،الآ!مركئطلبل،.ثيجل!"سكبرمفتوح!":ثوحاوَر"هراأَخهمثر:!ئفل!لللاوثمحنسرج5!شهمم(.")

ي!ئطيعولاؤحّربمآلاممنث!رةد!ثخائلىالضحيهويعانيلَضرج!حتهمىأسابيع

"غ""""-""--"-""""المدرسصة"444*إلى!ابالكثأو"العمل

،"وث!!حيهمعد،ة!ي!رقلاو!كيا"صريتةمنأنابيثي!"عحيرنظكفةعلى!مياهالآقالمقرويونيحصل!

اكصم!وتوسهـييهـ!خدمة،حزئيأالأجنبطةالت!المساحمصوموبمت+فيهنيا.لدؤرةوجورهسهـنال!

ينىالزحيهحأتإلا،دورىبشكلتنفطحالعياءإمدأدأتنَأو!غمالنظطفة.المكِاء

"""فثوإت*انف-اههلالك!اللرروئمقىويد8المدِالثحّرلهينأقىبرغمهلا"،ّىوحلا!علا")عوبمهعائيأخزائا،

يضأبنصالمعائك!الرسيهمأقنلكصر4وكثرممحه"أكهمئهـرالأطفهصرلمأضهمحى.عا!نالا

""،.الغربميؤنالعانحودطأيصّأمويمهاوالمت!ثانويمة،مدرم!

في"كهـلاع"الفريةو!غو!كّليل!،بمثوتفم!سوىلم!هرباىدج!ويولأ.الظهـييخيح!

!ف"؟!مهئرمالتبأنهَب).النرب!ونالمديت!أهلهـلؤ"منس!وىخيله،ٌدلهدك!ط!ي!علا-رر!صاد

"6إ!غريةفييس!ًلرثالطريقطولىحكلىمشيتوخكماإِلصروولى*فوقءاع!سسلا

"،كا"باسكهَمنة!خضواءاولهئظيهرالظقء!فبخماثماة:؟خر!ناصسطدمألأ"حاولت"

،،ضمعوولدمئ!تحاو*المشارعقيالغوعض!و!!طىثبيمى"عجة"كثهميعوئ،متحبولطهن،

"يشاهثونإنهمبالمكهـرباء.ئتعمالتىثعنازلىأحدخارجال!الغازلمشا!*شخصاّ

،ئىذروَ""6ثانثارع،"مكبهـر:+كاولع!شبهل"،*زاـهنحلامنأمحضرجزءفهـم"اسئطعلح.!جفازة

التى،الطبولطعنصمارخئت!اقج!عفيصاخبهمهّ،موسثهقىلتطلئ-أثهمصوتمثئبسرالهتط

""كّحسهـهمتكهرباءحضهايوالتصالعنازلىوخهمى.!نسنيث!مثوخمكلىقبلى!همهممعهمها

"،"سكلىأ!بول!أفضهـصرأن!-بمهخصعكههـؤإرعكحلتيئ!ةوفلئثهن"خيم!سطثعة،كبلققسثعغسأ
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الكبيرةالدفعةأسطورة

؟زضبةلالهقجدغثعا؟هتر؟ح6هنوبمنطئغرمن

صحئلأ.شيءله!كدلأي

رول*1نيْرنز

لقد؟الاقتصاديةالضنميةمناقشاتعلىةلاّعفلاغيرالطوباويةالخططتهيمنلماذا

السياسيينقبلمنطوباويةخططوضعإلىجزئىبشكليعودذلكسببأنرأينا

حولقدممةأسطورةالفكريالمخططينإلهاميمثّلذلك،إلىإضافة.الغنيةالدولفي

.بقوةللظهورعادوالذيالأمد،طويةلتنميةالغربيةالجهودتحقيق

الخمسيبتمنذتغيرقدالأشياءمنالكثير.الخمسينياتإلىالأسطورةتعود

إلا.الأفلامفيوجنس،جديدةطبيةعقاقير،إنترنيتهواء،تكييفالآنلدينا-

فيالخارجيةالمساعداتفكرةألهمتالىالأسطورةيتغير:لمواحداًشيثاًهناكأن

.اليومالخارجيةبالمساعداتتوحىالىنفسهاهىالخمسينيات

النسخةوتبدو.الأسطورةتلكمنأجزاءالكتابهذامنالأولالفصليقدم

بدأتلأنهافقطفقيرة)إنها/!فقرمصيدةفيعالقةالفقيرةالبلاد:كالآتيالكاملة

من"كبيرةدفعة11بسوىمنهاالخروجتستطعلاوالى(فقيرةمسيرتها

والى،التنميةأوجهكلتتناولوأعمالأاستثماراتتتضمن،التمويلمساعدات

هيهذه.للمساعداتالحاجةتنتفىحيث،مستدامةتنميةتحقيقبعدهاتستطع

نفسهاوهي؟الخمسينياتفيالخارجيةالمساعداتولادةاحتضنتالتيةرو!سألا

فيالفصلهذاوسيبحث.الراهنالوقتفيكبربشكلالمساعداتزيادةتؤيدالى

الماضيةالخمسينالسنواتخلالتراكمقدالذيالواقعمقابلالأسطورةهذه

سأقول.قرننصفبعدظهرتالىونسختهاالأصليةالأسطورةبينوالفروق

محاولةعنتقليديمثالإنه.الأسطورةيدعملاالواقع:بالضبطعّنتموهمالكم

المخططين.سماتإحدىوهيقبل،مننفعأيجدِلمشيءتحقيق

45
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التنمية.لأسطورةالمكونةالأجزاءكلنتفحصدعونا

؟لإولي:ة1لائممطورءجز

لَسنطيعلاو!تيالففرمصيدةفيعالفةمدأال!قيرةالجد

النموولاتمساىمنكببرةدفعةدونمنها!خروج

البلادالهائلةالمساعداتتدفقمن"الكبيرةالدفعة"اتنتزعأنمفترضاَكان

؟لياًالبلادمنعتوالىالفقر"،"مصيدةالمتحدةالأممألفيةمشروعدعاهمماالفقيرة

انهاية"2005سنةمحنابهفيالأمرساك!""جيفريويشرحالنمو.منالفقيرة

وأ،الكاملدخلهمإلىسيحتاجونتمامأ،معدمين...الناسيكوناعندماا:االفقرا

متطلباتيفوقدخلهامشيوجدلافقط.الحياةقيدعلىللبقاءعنه،يزيدما

الدولتحققلاالسببولهذا.مستقبليةمشاريعفيلاستثمارهالحياةقيدعلىالبقاء

لالدرجةفقرةإنها.سلبيةأومنخفضةاقتصادينمونسبسوىجدأالفقيرة

يستطعالذيالرأحمالجمعوبالتاليللمستقبلشيءأيادخارمعهاتسضطيع

.11الحاليبوسهامنإخراجها

عنبياناتلدينا،،الجدوليظهروكما.القصةهذهمنالتحققنستطيع

إحصائياتمنمأخوذةبلدأ،137!200،ولغاية1950منذالفرددخل

الشيوعيةالاقتصاديات)استثنيت."ماديسونأنغوس11الاقتصاديوضعها

لدخلوفقاَالدولرتّبنا.(خاصةحالاتلأنهاالنفطالمضتجةالخليجيةوالدول

الفقرمصيدةفيعالقة،950سنةفقرأالأشدالبلادبقيتهل.1950سنةالفرد

تشكلوالى1950سنةفقراَالبلادأشدزادتلا.حسناَ،ترن؟نصفبعد

الأربعزادت.2.25.ممعدلالتاليةالخمسةالعقودخلالدخلهاسمُخلانسبة

بينالنمويلّدعمفيالفرقيعتبرولا.2.47.ممعدلدخلهاالأخرىأ!اس

ونستطع.المتاحالخطألهامشنظراًالاحصائيةناحيةمنجوهرياَالمجموعتين

والفترةصفراَ.كانتكمجموعةفقراَالبلادأشدنمونسبةأنننفىأنإحصائياَ

سأعودوالىL2001-1985سنىبينكانتالأسطورةمعتتطابقالىالوحيدة

لاحقأ.إليها
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طويلةلفتراتالفقرمصيدةاخثبار.،جدول

-1985-1980-أ975-1950-1950سنويأالفرددخلنمومعطنسبة

20019751200120012001

0.2'1.61.90.80.5البحثفدَرهَبدايةفىفقرأالبلادأشد

)1.712.51.10.91.3الأخرىالبلادكل

نعمنعمنعمنعمنعمأرَعفالبلادأشددخلثبا!عدم

نعمنعمنعمنعمنعمأشددخللَنبنبنفىفىالفشل

فقرأالبلاد

الصفر.منإحصائ!اترييهْارَمفالأشدالبلادفيالنمونسبة*

فقرأ.البلادأشدعنإحصائبأمميزةالأخرىالبلادكلفىالنمونسبهَأ

النفطية.العربيالخلدِجودولاندَمَليأاقتصادأ12الاحصائبا!اس!ئفْبلدأ.)37:العينة

مصيدةأسطورةلتقييمهاالقيامنستطعأخرىإحصائيةاختباراتيوجد

ثابتاًفقرأالأشدالبلاددخليكونأنينبغى،قائمةالأسطورةكانتوإذاالفقر.

،المستوىهذاحولعشوائياًالدخليتذبذبوسوفجداً.منخفضٍمستوىعند

منلعيناستقراروجوداختبارهممانستطيعطريقتانوهناكدائما.إليهسيعودلكنه

الإحصاء(.علممصطلحاتفيالاستقرار""امعدلبإسم)معروفةالمنخففالدخل

،الاحتمالذلكتنفىالبياناتكانتإذافيماونرىركودوجودافتراضونستطيع

الفرددخلفيإيجابيةنمو-نسبةالدخلفياستقرارعدموجودافتراضنستطيعأو

ذلكتدعمالبياناتكانتإذافيماونرى-الاستقرارعدممنجميلاًشكلاًتعدّ

اختباربإجراءنقوموعندماالاستقرار(.عدمنفىفيالبيانات"نفشلالافتراض

،،595سنةفقراًالأشدالبلادفيلاحقنرَهلنصفخلالالدخلفيالركودعلى

النمومثل-استقرارعدموجودنفترضوعندماالركود.فرضيةقاطعبشكلننفى

.الاحتمالهذاضددليلاًالبياناتتقدملا-الأيجابي

ركودتجاوزمنفقرأالأشدالبلادتنّكمالىهيالمساعداتكانتربما

تلفتىلاًارقفالأشدالبلادتلكإلىنصفينالعينةأقسموعندما؟الدخل

نأأجد،المعدلتحتمساعداتتلقّتالىولخثالمعدلفوقخارجيةمساعدات

اختباراتحالهوكماالقسمينكلاىِف2001-1950سنىبينمتطابقةالنتائج
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تلقّتالئالبلادحققت،2هها-،950السخواتوخلال.الدخلاستقرار

مساعداتتلقّتالىتلكحققتهالذيالنمومعدلنفسالمعدلمنأقلمساعدات

فيمشاكلالمساعداتتتلقَّلموالىفقراًالأشدالبلادتواجهولم.المعدلمنأعلى

إيجابية.نمونسبتحقيق

بحهودهاوتنميةنموتحقيقفقرأالأشدالبلادتستطع-حاحمةنتيجةهذه

ربما،النجاحاتتلكفيسبباًليستالخارجيةالمساعداتإنوحيث.الخاصة

الفقيرةالبلادضمنةثاّحبلاويستطيع.بالكاملداخليةأسبابنتيجةتحققتتكون

لانقاذهم.الغربانتظارعليهموليس؟أعلىمعيشةمستوياتلتحقيقطريقةإيجاد

.اقتصادينموتحقيقفيفشلتفقراً،الأشدضمن،معينةبلادبالتأكيديوجد

دخلوتراجع.2001إلى1950سنتيبينصفرأتشادفيالنمونسبةكانتوقد

زالوما.الفترةتللثخلالالديمقراطيةالكونغوزالْيراجمهوريةفيالفرد

فيولدوالأنهمالكفايةفيه.مماالمحظوظينغيرأولئكلمساعدةتلعبهدورللمساعدات

الخروجعلىالكلىالاقتصادتساعدلمإذاحئ-الركودمناقتصادهايعانيدولة

الركود.حالةمن

قصصمنالركودمناقتصادياتهاتعانيالىالدولتستفيدأنينبغى

والىc1950سنةالعالمفيبلدأفقررابعكانتوالىبوتسوانا،مثلالنجاح

بلدأفقرخامسليسوثونت.2001سنةحئضعفا،3.ممعدلدخلهازادت

.قرننصفخلالأضعاف5J.ممعددخلهازادتلكنها،1950سنةالعالمفي

هما1950سنةالعالمفيالأفقرضمنكانابلدينلاحقتاننجاحقصتاوتتناول

والهند.الصين

مصيدةأسطورةفيالرئيسيينالتوقعيْنعلىتأكيدعنالبحثنضابعدعونا

فيالفرددخلنمو(2)و،الأخرىالبلادمنأقلفقراًالأشدالبلادنمو(،)الفقر:

منأقلنموبنسبةتتمتعفقراًالأشدالبلادكانتسبى.أوصفرفقراًالأشدالبلاد

فقرمصيدةتلكتكنلم،الأحوالوبكل.1975-1950الفترةفيالأخرىالبلافى

5/5109نت1975-1950الفترةخلالفقراًالأشدالبلادفيالنمومعدللأن

مثلاً(.الأيركي،للاقتصادالأمدالطويلةالنمؤنسبةمثل)تقرلماًسنويأ
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فتراتخلالالفقيرةالبلادنمونسبةفيملموسانخفاضعلىدليليوجدلا

مخيبةالنمونسبة!شtS.2001-1980_912001-1975مثل،حديثةزمنية

كانالدخلالمتوسطةالبلادنمولكن-السابقةالفتراتمنبكثيرأسوأ-لامَالل

في،سمُخلاتشكلالىفقراً،الأشدالبلادفيالاقتصاديالنمووكانأيضأ.كذلك

عنإحصائياًتمييزهايمكنلاوالىاللاحقةالفتراتفيمنهأعلىالبحثفترةبداية

أخيراًظهر،1985سنةالبحثبدايةكانتعندماوفقط.الأخرىأ!اسالأربعة

أسوأ.فقراًالأشدالبلادفيالنموأنعلىدليل

11الفقرانهاية1كتابهفيالفقرمصيدةعن"ساكساجيفري1عرضهالذيالدليل

البلادحققت،الآنولغاية1985سنةمنذلهذا،.الأخيرةالفترةهذهمنمأخوذ

،.1حوالى-الأخرىالبلادمنالفرددخلمعدلفيبكثيرأقلنموأفقراًالأشد

الفترةتلكنتائجتطابقمدىموسعبشكليتَالاالقسموسيتناولأقل.مئويةنقطة

التقليدية.الفقرمصيدةأسطورةمع

نمويكنلم.المجالهذافيالكثيرستضيفاالجدولفيالأرقامأنيبدولا

أقلنمواًشهدتلكخهاc2001-1950الفترةكاملفيمنخفضأفقراًالأشدالبلاد

هذهحلّويكمن.اللاحقةالفتراتفيانخفاضاًأشدونمواً،1975-1955الفترةفي

كلبدايةمعباستمرارتتغيركانتفقرأالأشدالبلادهويةأنحقيقةفيالأحجية

سنةفقراًالأشدهيبلدأ28أصلمن،،أنالفقرمصيدةأسطورةيفيدولا.فترة

الفقرإلىالأمربهاانتهىلقد.،950سنةالقائمةتلكضمنتكنلم1985

بلاداستطاعتفيما،الأسفلمنعالقةبقيتلأنهاوليس،الأعلىمنبالتراجع

تتغرالفقرمصيدةفيتعلقالىالبلادهويةكانتوإذا.منهالإفلاتأخرى

الدقيق.بالمعئمصيدةتكونلنعضدهاباستمرار،

الفقرا")1(.امصيدة1علىدليلأيإيجادفيأيضاً؟خرونأكادمميونفشل

ولاجداً،قليلةالفقراءمدخراتأنفكرةفيالفقرمصيدةمتطلباتأحدويتمثل

راداتز"ا،و"كلوديوكري"تر؟ا"وبحث.متوسطةدخلمستوياتعندسوىتزيد

البلادكلفيالادخارمعدلاتفي،2005/ينايرالثانيكانونفيقدّماهادراسةفي

فيالفقرمصيدةتتبناهاالىالطريقيسلكالادخارلاأنووجدا،بالأرقام
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مكانفيموجودةالبلادتلكفقرأسبابأنبدولا.المنخفضةالدخلمصتويات

آخر.

الفقرالمتوسطالبلدلكنالفقر،مصيدةفيعالقةالبلادبعضأنالجائزمن

بأنللتفكيرعديدةطرقتوجدتماماً:مغريةالفقرمصيدةنظريةإن.كذلكليس

نأكيفمثالاًتمّدق،سابقكتابوفيالفقر.مصيدةفيعالقةالبلادتلك

سوقإلىالجددالوافدينمحاولةيعيققدالسكانبينالمنخفضالمهاراتمصتوى

نأويمكن.المهاراتانخفاضمصيدةإلىيؤديمما،المهاراتتلكاكتسابالعمل

مثلما،عاملغيابحالفيالدخلمنأعلىمستوياتعندأيضاًالمصائدتتشكل

مما،(المنخفضللدخلنتيجةبنفسهاتكونربما)الىالكفؤةالرحميةالمؤسسات

متوسطة.دخلمستوياتعنعالقاًالاقتصاديبقي

دحفوجودهاأوإثباتممكنأليسالمصاثد،أنواعمنالكثيروجودمع

فيظهرالفقرمصيدةمنمعينشكلاختبارفقطوأستطيععام.بشكل

الفقربأنتقولوالىفقرأ،الأشدللبلادالمساعداتحولالرعيةالمناقشات

فرضيةوهذه.خارجيةمساعداتدوننموتحقيقيستطيعلاالبلدأنيعى

نفيها.نستطيع

ىث!ئث؟ة؟لإئممطورءجز

!سبببكونجبدنمونحعَ!الففيرة!بلادلَسنطبعلاعندما

سبطحكومةوجودولبسالفعَر،مصيدة

-1985الفترةخلالالفقيرةالبلادفيالركودأوالنموانكماشفترةعنماذا

الفقرمصيدةأنالمتحدةالأممألفيةمشروعيناقش!؟،الجدولفيالظاهرة2001

فيوفشلهاالبلادتلكفيالنموانكماشيفسرالذيهوالحكومةأداءسوءوليس

بأنالادعاء11:"ساكسجيفرى11ويقول.الألفيةتنميةأهدافإنجازفيتقدمتحقيق

التجربةتدعمهلاالفقراامصيدةللمشكلةالأساسىالمصدريمثلأفريقيةفيالفساد

الىالبلادمن"الكثير:الألفيةمشروعيقولوكذلكالجدّي)2(.التدتيقأوالعملية

الأولىالدرجاتترتقىالاستئماراتلتجعلللغايةفقرةرشيدةبحكوماتتتمتع

.(3)ااالسلمعلى
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الفقرمصيدةأوالحكومةأداءسوءالسببكانإذافيمامهمالتفريقلماذا

عِمالتعاملعليهمكانإذابكثرأضعفللمخططينبالنسبهَالقضية؟التكنولوجية

إذا،ذلك(.صعوبةمدى4الفصلفي)سنرى.سيئةحكومةوجودتعقيدات

فيسيئةحكومةوجودتفسيرإنكاريائسبشكليريدونالمساعداتعنالمدافعون

بأنويؤمنشباب.ممحموعةيعظكنيسةفيكاهناَيماثلشىءوهوالفقر،معضلة

ويقول.المساعداتأمواللجمعأيضأسىءالحكومةأداءوسوء.عذارىجميعهم

حكوماتهم...لأنفقراءالفقراءكان"إذاالفقر":"نهايةكتابهفي"ساكساجيفري1

.(4)ا؟االدوليالتعاونيثمركيف،فاسدة

النمولضعفكتبريرالفقر.ممصيدةمقارنةسيئةحكومةوجودنختبردعونا

دليل11من،،984سنةإلىالفسادحوللديناالىالتقييماتأولىوتعود.الاقتصادي

جامعةفيبحثيمشروعمننفسهاللسنةللديمقراطيةتقييمولدينا."الدوليالبلادمخاطر

علىحصلتالىالبلادعلىنظرةنلقِدعونا."أربعةالدولةاشكل1يدعىمريلاند

نأورغم."سيئةاحكومات1وندعوها،والديمقراطيةالفسادمنكلفيالتقييماتأسوأ

الىوالعشرينالأربعةالبلادتلكأنأيضاًصحيحأنهإلاسيئأ،كانالفقيرةالبلادأفىاء

وحئ1985الفترةخلالأقلنمونسبحققت،984سنةسيمًةحكوماتتديرها

الفقيرةالبلادلأن،القصتينهاتينبينالتداخلبعضيوجد.البقيةمنأقله/ه1.3:الاَن

الفقر؟مصيدةأوالسيئةالحكومة:السببأيهاإذاً،.سيئةحكوماتلإدارةعرضةكثر

هيالسيئةالحكومةأنلنايتبين،الحكومةأداءوسوءالمبدأيبالفقرالأمرنقرنوعندما

بالفسادالسيئةالحكومةتعريفحصرناإذاصحيحاَهذاوييقىالنمو.بطءفيالسبب

فنهسيئةحكومةمعكبرعلاقةفقراَالأشدالبلادفيالحاليللركودبانويظهر.وحده

نألو،الواقعوفي.المتحدةممألا/"!كاسا1فرضياتذلكويناقضالفقر،مصيدةمع

الفقرمصيدةمنالهروبحولالمتحدةالأممألفيةمشروعتقرراوّدعأالذينأولئك

هذهعنمثيرةدلائلوجدواقدلكانوا،الألفيةلمشروعبلدكلدراساتإلىنظروا

بالحصولدخلهمالكئيرانريد1:كمبوديمدرسةلمعلمييتَالاالوصفمثل،النتيجة

النهالْيةوالنتيحة...الامتحانوأجوبةأسئلةبيعتتضمنوالى،الطلابمنرشىعلى

.(5)ااكبرةدراسىفشلنسبة
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قصةيدعمأنهييدووالذيالاعتباربعينأخذهعليناينبغى؟خردليلهناك

الدولبينباستمرارتتسعفحوةهناككان،الماضيينالقرنينخلالالفقر.مصيدة

مقالةفيبرتشت"االانت1الدوليالبنكاقتصادييدعوهماوهذا.والفقرةالغنية

عسينحوالىعنتاريخيةبياناتويوجد.االكبيرةالفرصةالتحوّل،11:لهشهيرة

البلادأغئبينالفجوةاتسعتوقد."ماديسونأنغوس11الاقتصاديمنبلداً

والأدنىالأقصىبينالنسبةارتفاعمع،الماضيينالقرنينخلالكثيرأفقرأوأشدها

وتوجد.اليومواحدإلىسبعينحوالىإلىسنةمئىقبلواحدإلىستةحوالىمن

200ا-1985الفترةخلال،لنقلالفرد،دخلنموبينطرديتناسبعلاقة

.،820سنةالمبدئيالدخلومستوى

حسناً،الفقر؟مصيدةفيعالقةالفقيرةالبلادأنإلىذلكا!بسيعودهل

البلادأشدفيالفرددخلنمو-الفقرلمصيدةتعريفنامعالبياناتتتناسمبلاأولاً،

البلادأشدفيالسنويالفرددخللنموالمتوقعالمستوىوكانصفراً.يكن؟فقرأ

يكونوربماه/ه.0.25بحدودخطأهامشمعه/ه،51821.05سنةالعينةفيفقرا

"اماديسونا"قدم،الأحوالبكل.العينةعنالأفريقيةالبلادغيابالقصورأحد

فيالفرددخلنمونسبةكانت-،820سنةككلالقارةفيالفردلدخلتقديرأ

3.5سنوياً،ه/ه0.7حوالى2001وحئ5182سنةمنذأفريقية jكلية،زيادةه/ه

فقر.مصيدةوليس

علىتدلفقراًالأشدالبلادفيالضعيفةالنمونسبةأنسنعتبرذلك،رغم

تمتعتوفروعهاأوروبةأنالفقر"امصيدة1!المحتملالتبريرفقر.مصيدة

سنةالفرددخلمعرشيدةحكومةوجودويتلازم.لمالعابقيةمنأفضلبحكومات

c1820وقد.أسرعبشكل1820سنةالأغئالدولنموسببذلكيفسروقد

الشموليةالحكممنأخرىأشكالو1)ثهوليةحكوماتمنالفقيرةالبلادعانت

لكن،السيئةالحكومةفقرمصيدةعلىضمناًهذايدلوقد.(الاستعماريالفساد

اساكس".المشحدة/1الأمملدىالمفضلةوالتقانةالادخارفقرمصيدةليس

اشكل1أبحاثمشروعمنالبياناتباستعمالمجدداًالقصةهذهتفحصت

بياناتمعدلواستخرجت.5182سنةمنذالدكقراطيةيغطيالذي"اأربعةالدولة
http://www.al-maktabeh.com
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معدلأنواتضحc(6)2001-1820الفترةفيبلدكلعنالمتوافرةالدولة

علاقةوأن،الحالاتمعظمفيالأمدالطويلالنمومعطرداًيتناسبالديمقراطية

تخضعحالماسلبيةإلىتتحولحئأوتتراجعالمبدئيالفرددخلمعالايجابيةالنمو

تنموالفقيرةالبلادأنعلىالأخيرةالنتائجوتدل.الحكومةجودةلمعيارالعينة

)تستعملرشيدةحكوماتلديهاكانإذاالغنيةالدولمنأسرعبشكل

بأنالألفيةمشروعفكرةبعكس-السلطهَ(علىالتناوبفيكوسيلةالديمقراطية

الاستضماراتلتجعلللغايةفقيرةهيرشيدةبحكوماتتتمتعالىالبلادمنالكثر11

الأمرإخضاععندثابتةالنتائجهذهتصبح."السلمعلىالأولىالدرجاتترتقى

حكومةوجودمعيتحققلاالاقتصادىالنموبأنتقولمحتملةمعكوسةلسببية

فيهايوجدكانإذاسىءالفقيرةالبلادوضعأنعلىدليليوجدولا.سيئة

سيئةحكومةالمشكلةكانتإذانفعاً"الكبرىالدفعة"اتجدىولن.جيدةحكومة

تواجههاالىالسلبيةالمعوقات4الفصلفيوسنرىالفقر.مصيدةوليس

خارجية.حكوماتمعالتعاملعندالخارجيةالمساعدات

بئلأت؟لائممطورةءجز

المست!دةللبلادةرِمبكدفعةالخارجيةالمسا!ا!تعنح

العسمَدامذاتي!نعوفيانطلاخهَطيَعحتخهمهامنتستطيع

وإذاوالنمو.انرجيةالمساعداتأدبياتفيمألوفةحلقةالآنيوجد

النمو.تساعدلاالخارجيةالمساعداتأنسيجدالأدلّهَ،ماشخصتفحص

بعفسياقهفيستجدوالى،الأدبياتفيبعفالنقاشهناكوسيكون

وكالاتتتمسكوسوفالنمو.علىللمساعداتإيجابياًتأثيراًالدراسات

فقط،واحدةدراسةعلىعادةتركزوهي،الايجابيبالتأثيرعندهاالمساعدات

بحرصالوحيدةالايجابيةالنتيجةةثاّحبلاوسيفحص.واسعبشكللهاوتروج

،الأدبياتفيالنقالقمنالمزيدهناكسيكونثم.زائفةأنهاويجدونشديد

إيجابىتأثيرالخارجيةللمساعداتفيهايكونجديدةانعطافةاكتشافويتم

الدائرةوتبدأمجددأ،النتيجةهمذهالمساعداتوكالاتوستتمسكالنمو.على

جديد.من

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أفريقية.في"االكبيرةا"الدفعةعنوقديمةجديدةنظرياتالآنحئاختبرنالقد

فيه.مماكبرةالآنلغايةالمستلمةالمساعداتفإن،أفريقيةمثلفقيرةلمنطقةوبالنسبة

منه/ه15منأكثرالنموذجيالأفريقيالبلدوتلقى"ا.كبيرةدفعة11لتشكّلالكفاية

الكليةالمجصلة2الشكلويظهر.التسعينياتفيالأجانبالمانحينمندخله

ونلاحظالنمو.انخفضفيماالمساعداتوارتفعت.أفريقيةفيوالنموللمساعدات

0/02تبلغمعقولةنسبةإلىوصلالأخيرةالعشرالسنواتخلالالأفريقىالنموأن

بأنالقائلةوالفكرةيتناقضمما،(متواضعةمساعداتمع1975سنةعنارتفاعاَ

علاقةويوجد.مساعداتدونمنخفضبنمووأبدأدائماَعليهامحكومأفريقية

منبدلاًالخمو.انخفاضسببتالمساعداتفيالزيادةأنأعتقدلاولكن،سلبية

تدفقلكن.المساعداتفيزيادةإلىدفعالنموانخفاضيكونربماذلك،

يقربماإلىانحدارهمنعأوالفرددخلنموعلىالمحافظةفيينجحلمالمساعدات

الصفر.

؟

!ي

!لي

3
.؟

2.مه

50!ح

50!م

؟7*وم

15.مو

الْنا!بم!سماا!جمإلي-ا

؟ةطؤ؟3.!م

،أللي210مو

ثزة؟90مو

!.7

5.مو"هـمي

ولة99+!ج*"ئنولرط**!و!!!هي!هي!!مج!!!!!!!!!!!وك*!ه!مم

(سنواتعشرحركةمطلات-ةهق!رفافىوالنمو)لهسا!ا!2شكل

وغرالطويلةالأدبياتظهرت.الاحصائيةالاختباراتمنبالمزيدنقومدعونا

والسبعينيات،الستينياتفيالاقتصاديوالنموالمساعداتحولالحاعة
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الفاصلةغيرالرحميةوالمناقشاتالمتوفرةالبياناتمحدوديةأعاقهاوالى،والثمانينيات

السببيةوجعلتالنمو.علىالمساعداتبهاستوثرالىالآلياتحول)الحاحمة(

حالفيأكبرمساعداتالمانحونقدمإذاصعباً:النتائجاستخلاصالمحتملةالعكسية

وحصلتصعبأ.النموعلىالمشاعداتتأثيرآليةتفسيروسيكونالنمو،بطء

اقتصادكليةفيالأستاذأعذهاراسة1996سنةجديدةدفعةعلىالأدبيات

الاستثمار.عنعوضأكالهَس!الاتمؤلالمساعداتأنوجدالذيبون"،ابيتر1لندن

تأملكانت1االكبيرةالدفعة11لكنسيئاً،شيئاًليسالفقراءبعضاستهلاك)تمويل

والنمو(.انرجيةالمساعداتاستثمارعنينتجالمجتمعفيواسعتحولبتحقيق

الدولليتوقعسياسيةعواملباستعمالالمعكوسةالسببيةمشكلةمعابون"1وتعامل

اهّدعتفقيرةلبلادمساعداتالغنيةالدولتمنحعادة-المساعداتعلىتحصلالى

تكونوعندما.استعماريةعلاقاتهاتربطهاالىأو،السياسيونحلفاؤها

إذامااختبارنستطيعالنمو،بنتائجلهاعلاقةلاسياسيةبعواملمرتبطةالمساعدات

مناقشةلدىوحئ.أعلىنموتحقيقفيتساهمللمساعداتالمتوقعةالقيمكانت

علىتأثيرأيتمتلكلاالمساعداتأن11ابون1وجد،المحتملةالعكسيةالسببية

نأوجد،المعكوسةالسببيةعلىاختباراًأجرىعندما،مشابهوبشكلالاستثمار.

،11ا"بونبحثتسمو!ؤكي،/ونشرتالنمو.علىتأثيرأيتمتلكلاالمساعدات

.المساعداتسياساترسممجتمعفيواسعتاثيرلهوكان

ةمًلاقالمساعداتسياسةكانت:مريعانفصامظهورإلىابون"1بحثىّدأ

آنذاكالموضوعلذلكدراسةأفضللكنالنمو،تزيدالمساعداتأنافتراضعلى

بينالفراغلتملئدراسةظهرتماوسرعان.زائفالافتراضذلكإنتالت

الدوليالبنكثنيالاقتصادياناهّدعأأكاديميةدراسةوهى،17)والبحثالسياسة

)8دولاراو"ديفيدبورنسايد""كريغ n)كاناو"دولار"ابورنسايدا"1إنأقول

للعلم.بشعأاستغلالأيشكلمماسلفأ،محددةنتيجةإلىللتوصلمسبقةنيةيضمران

جدّيهَدراساتهناكوكانتجدّية؟علميةدراسةجهودهماأكرتذلك،منبدلاً

أناختارالسياسىالمجتمعأنالقصد.مختلفةنتاثجوجدتالقدرنفسعلىأخرى

تطيقها.أرادالىالمساعداتلسياسةالمفضلةالنتائجيعتمد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المساعداتتلقىإلىالناميةالدولفيالنمونسبو"دولار"اابورنسايد"ا1ربط

دراستهماتتّرن،الأحوالبكل.لأفريقيةبالنسبة2الجدوليشركما،انرجية

مثللأشياء)وفقاًاجيدة"1سياساتيعشمدونالذينالمساعداتمتلقىبينالجديدة

سياساتتنتهجالىوتلكحرة(وتجارةمنخفضتضخم،منخفضميزانيةعجز

ينبغىٍلهذا،المساعداتإنتاجيةتزيدالجيدةالسياسةإننظريتهماوتقولاسيئة".1

مغرياذلكوكان.جيدةسياسةتعتمدالىالدولضمنبالمساعداتالخموقرن

فيناقشناكما،المشكلةتكونربماالسيئةالحكومةأنإلىأشارلأنهبديهى،بشكل

تزيدربماعندها،جيدةحكوماتبإدارةالفقيرةالبلادكاش!وإذا.السابقالقسم

عامة.كمحصلةالنمونسبةالمساعدات

1970منتمتدأعوامأربعةمنزمنيةفتراتستاختبراهاالىالعينةوتألفت

نأوجداأجرياها،الىالاختباراتمنالعديدوفي.1993-1990إلى1973-

نسبهَتزداد،جيدةسياسةوينتهجالخارجيةالمساعداتمنالمزيديتلقىالذيالبلد

علىإيجابياًتأثيراًللمساعداتأنوجدنا11مفادها:نتيحةإلىوتوصلافيه.النمو

ولكن،جيدةوتجاريةونقديةماليةسياساتتنتهجالىالناميةالبلادفيالنمو

.11سيئةسياساتاعتمادحالفيضعيفتأثيرها

طكّذغمما،كبيرةنتائجتحقيقتستطعالمساعداتبأنالأملدراستهماتزّزع

جيدةسياساتينتهجالذيالبلدإلىالخارجيةالمساعداتبزيادةسياسيةتوصية

ابول1حينهاالأميركيالخزانةوزير/،يكؤلوصستعنفتبدايةوفيفقط.

"هناكأنأرضيةعلىالخارجيةالمساعداتتقديمأسلوبحوللشكوكه"أونيل

بورنسايد"،...و"كريغدولارا"ديفيد11بحثيبرزهقوياً،ماديأدليلاًالاَن

البلادتنتهجعتدماقدماًالنموتدفعالمساعداتبأن،الدوليالبنكلدىالاقتصادييْن

المساعدات11أن2200سنة!يويوركرفيْمقالةوأعلنت"ا.معقولةاقتصاديهَسياسات

،11محسوسةاقتصاديةبسياساتمصحوبةتكونعندمابلدأيفيفعّالةتصبحٍ

.11و"بورنسايددولار"11دراسةعلىاعتمادا

-أميركانيقرأكانبوش"دبليو.اجورج1الرئيسأنواضحاًيبدو

مصادفةمنلها)يا2002سرام/راذآ،4فيوأعلنأيضأ.-ريفيوإيكونومست
http://www.al-maktabeh.com
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الأميركيةالمساعداتفيزيادة(الارهابعلىالحربمعالتوقيتفيمتعمدة

.(9)0/050بنسبةارتفاعاًيمثّلمادولار،ملياراتحمسةتبلغالخارجية

تحدياتاهيئة1إنشاءمع2002/نوفمبرالثانيتصمرين26فيالأبيضالبيتتابع

دولار.ملياراتعسة.ممقدارجيةالخارٍالمساعداتزيادةإدارةومهمتها،"الألفية

،جيدةسياساتانتهاجمعفقطنفعاتجديالمساعداتبأنالادارةوجادلت

تتلقىالىالبلاداختيارإلىتقودالحكوميالأداءفيمؤشراًعشرستةوأعلنت

مقاييسعننسخةكانتالمؤشراتمنثلاثة-الألفيةتحدياتهيئةمساعدات

وقالالمؤمسمات(.بطبيعةتتعلقالأخرىالمؤشرات)معظمو"دولار"ابورنسايدا"1

نأفكرةتحثهاالجديدةالمساعداتإنالانترنيتعلىموقعهعلىالأبيضالبيت

فيسليمةبسياساتاقترنتإذافقطتنجحأنيمكنالاقتصاديةالتنمية"مساعدات

.(،5)ااالناميةالبلاد

بلداًعشرستةاختيارعن2004أيارامايوفي"الألفيةتحديات"هيئةأعلنت

لاعتماداتالمساعداتعلىالحصولبطلباتللتقدمموهلةاجيدةاسياسات1تنتهج

بلدمعاتفاقأولإلى2005سرام/راذآفيالهيئةوتوصلت.(11)2004الماليةالسنة

مدغشقر.هو،"الألفيةتحدي"ميثاقدعته،"جيدةا"سياساتينتهج

قطارأخرجتالتيالأصليةالدراسةعلىالاعتمادنستطيعحدأيإلى

)جامعة"ليفنروس11معبهاقمتدراسةفياستعملت؟سكتهعنهذاالشحن

الىنفسهاوالمعايرالتقنيات(العالميالتنمية)مركز"رودمانو"ديفيد،(براون

منذمتوفرةأصبحتجديدةبياناثأضفنالكننادولار"،1واابورنسايد"1إليهااستند

العينةفترةفيالبياناتمنالمزيدعنأيضاًوبحثنادراستهما.بوضعالاثنانقام

عينةبفترةالخاصةالبياناتمنأيضاًالمزيدوجدنا_5.(1993-1970)الأصلية

باجراءقمنا،ةثّدحمبياناتوباستعمال.ثانويةوليسأصليةمصادرباعتمادالبحث

نفسها،الخطأهوامشباعتمادسنواتالأربعلمعدلالاحصائيالاختبارنفم!

عحز)معدلالسياسيةوموشراتها،الداخلىالناتج/إجماليالمساعداتمعاييراهاّنمضو

دليلأنجدلم.(التجارةفيالانفتاحومؤشر،التضخم،الداخليالناتج/إجماليالميزانية

مانجدلمو،جيدةسياساتتنتهجاليالبلادفيالنمونسبةترفعالمساعداتأنعلى
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نشروتم."جيدةسياسيةبيئةفينفعاًتجدي"المساعدات:بأنالقائلةالنتيجةيدعم

-إيكونوميك-ريفيو.أميركانفيو"ادولار"ا"ابورنسايد"إليهتوصلمالنقددراستنا

الاختباراتمنالعديدإجراءآخرونةثاّحبوالأصليونةثاّحبلاحاولربما

وجهةتثبتالىالدراسةينتقىالمساعداتسياسةمجتمعلكن،المختلفةالاحصائيهَ

قدأخرىإحصائيةاختباراتأنرغم-التأكيد"(انحياز11بإسممعروف)أمرنظره

اختبارعلىجديدةبياناتتطيقإنتلك.الضظروجهةعلىدليلأيتجدلا

انحيازمجردليستوأنهاالأصليةالنتيجةجودةلمدىجيدأاختبارأيعدّمي!دقإحصالًى

الاحصائيبالاختبارمقيدالجديدةالبياناتباستعمالالاحصائيالاختبارتأكيد.

نظروجهاتلتأكيدالمختلفةالاختباراتمنالعديدبيننبحثلالهذاالقدهـيم،

التأكيد)21(.انحيازمنتعانيقدالجيدةالأولىالجولةأبحاثوحئسلفاً.موضوعة

النتيحةعلىدليلإيجادفيوزملائيفشلتوبعدما.نَالاًاددجمتبدأالدائرة

جديدةدراسةظهرت،اجيدةسياسيةبيئةثنينفعاًتجديالمساعدات11بأنالقائلة

لاحقاً)عُرفتبهافناني"و"رخيل"رادليتو"ستيفن"كليمنتامايكل1أعذها

كثيراً،المؤلفينهؤلاءاحترم.الدوليالتنميةمركزمن("ب-ر-ك11المختصربالاسم

للتجربةالجديدةدراستهموكانت.عاليةةيمم!لاكأ.ممعاييريلتزمونكانواأنهموأعتقد

علىالنموعلىتأثيرلهايكونأنيُتوقعالىالمساعداتفصلإلىتهدفالإحصائية

لارهاتؤتيلاالىأوالانسانيالطابعتكتسبالىالمساعداتمنالقصيرالمدى

توياَتأثيرأووجدوا.التعليميةأوالصحيةالمساعداتمثل،الطويلالمدىعلىسوى

وليس-("المدىالقصيرةالمساعدات11)لديهمالمفضلةالمساعداتفئةفيالنموعلى

المتلقى.البلدفيجيدةسياسةوجودحالفيفقط

واعتبر.كذلكيكنلماستعمالهأنإلاعلمياً؟الأصلىالبحثكانمجددأ،

واقتبس.توصياتهمتدعمالجديدةالنتائجأنأخرىمرةالمساعداتعنالمدافعون

على"ب-ر-ك11راسة2005/ينايرالثانيكانونفيالمتحدةالأممألفيةمشروع

لجنةوأوصت.(،3)ريبكبشكلالمساعداتزيادةفيالألفيةلمشروعالدعمتقدمأنها

بشكلأفريقيةإلىالمساعداتمضاعفةc2005سرام/راذ(ثني،أفريقيةحولابلير"1

توصياتها)4!(.لدعم"ب-ر-ك11نتائجواقتبست،فوري
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الايجابيةالمساعدات؟ثارب!خضاعمجددأةثاّحبلاقام،التوصياتتلكحظلسوء

الدولي،النقدصندوقاقتصاد!طكبيروأخضع.ضعيفةأنهاووجدوا(خرلاختبار

11ك-ر-ب11نتائج،"سوبرامانيانارفيند"االصندوقفيوالباحثراجان"،راغورام11

منالمحتملةالعكسيةالسببيةلاختبارمبسطاَمعيارأواستعملا.إحصائيلاختبار

دراستهماوفيالضمو.لمحدداتقياسيأومعياراَ،المساعداتمتلقىإلىالبلدخصائص

نأعلىدليلأي"و"سوبرامانيان""راجانيجدلم،2هه5ويام/رايأفينشراهاالى

علىإيجابياًتأثيرأامتلكتالمساعداتمنآخرنوعأيأو"المدىالقصيرةالمعونات11

يجدالمومجدداً،ابورنسايد-دولارا"1نرضيةأيضاًاختبراجيد،معيارولضطيق.(!5)ومنلا

.11جيدةسياسيةبيئةفينفعاًتجدى"المساعداتأنعلىدليلاً

زيادةعلىالخارجيةالمساعداتتأثيرلعدمالمحتملةالتفسيراتبعضأيضأامّدق

بشراءمرتبطةتكونماغالباًأنهابالمساعداتالمتعلقةالشكاوىوإحدىالنمو.

منالمساعداتيمنعقدمما،المانحةالدولةمنالاستشاراتعلىوالحصولالبضائع

المساعداتتقدمالمانحةالدولةأنالآخروالاحتمال.المتلقيالبلدفيالنموزيادة

واحدبسيطاختبارهناكأيضأ.المساعداتفاعليةمنيحدقدمما،سياسيةلأسباب

الثنائية()المساعداتالوطنيةالمعونةوكالاتمنالمساعدات-التفسراتلهذه

)المساعداتإقليميةتنميةومصارفالدوليالبنكمنالمساعداتفيمافقط،مقيدة

أمحمرالثنائيةالمساعداتفإنمشابهوبشكل.كذلكليست(الأطرافمتعددة

بكلو"سوبرامانيان"،راجان"11ووجد.الأطرافالمتعددةالمساعداتمنتسييساً

علىالأطرافوالمتعددةالثنائيةالمساعداتتأئراتبينفرقيوجدلاأنه،الأحوال

منالقادمةالكبيرةالحصةكانتإذافيمالرؤيةآخراختباربإجراءوقاماالنمو.

علىأقلتيودلديهاوالىالسياسيةبالأحلافتأثراً)الأقلالاسكندنافيةالدول

كذلك.ليسالأمرأنوجدا-الاقتصاديالنموبازديادمرتبطة(المساعدات

تزاللاربماالنمو،عنالإحصائيةالدراساتمنالقادمةالمعلوماتضلالةمع

النموأننصذقهلوالنمو.المساعداتبينالعلاقةتقييمفيمفيدةالكبيرةالصورة

معالراهنالوقتإلىالسبعينياتمنتصفمنذأكبربحدّةسيتراجعكانالأفريقى

الدخل؟إلىنسبةمراتثلاثالمساعداتتضاعف
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وكالاتاختارتهو"ك-ر-ب"ابورنسايد-دولارا"1لدراستيْآخرمنحىهناك

حدإلىالدراستانووصلت.أدقهوماعلىللتشديدعنهاوالمدافعونالمساعدات

ابورنسايد-دولار"1منكلووجد،كانمهماالنموعلىتأثيرأيعنالبحث

الىالإضافيالنموفائدةانخفضتكلما،المساعداتزادتكلماأنهو"ك-ر-ب"

المساعداتتأثيركان،"ب-ر-ك11دراسةوفي.المساعداتمنالمزيدضختنتجْعن

للمساعداتويكون،للمتلقىالداخليالناتجإجماليمنْ/ه8إلىتصلعندماصفراً

دراستهمامنالمأخوذةالنتيحةهذهوتتناقضالنمو.علىسبىتأثيرذلكبعد

حلاًتقدملاالصغيرةالدفعاتبأنتقولوالى،االكبيرةالدفعة11مفهوممعمباشرة

)ولهذاواحدةدفعةالمشاكلكللاصلاحيكفى.مماكبيرَهمبالغإلىبحاجةلأننا

كلماأنهعلىضمناًالنظريةهذهوتدلكبزه(.الدفعةتكونأنينبغيالسبب

.المساعداتجرعةزيادةمنالإضافيالنمواستفادكلماأكبر،المساعداتكانت

وعشرونسبعةالآنويوجد."ب-ر-ك11دراسةإليهتوصلتمايتناقفمعوهذا

فيهاتتركوالى،الداخلىالناتجإجماليمنْ/ه8تفوقمساعداتتتلقىبلداً

المانحونتبنّىوإذا؟سلبيةتأثيرات"ب-ر-ك11لتقديراتوفقاًالإضافيةالمساعدات

)عددهاالمنخففنظرياًالدخلبلادكلستكون،الحاليةاالكبيرةالدفعة11مشاريع

وتقريرابلير"1لجنةانتقت،للأسف.("6)ريثكبالمعدلذلكفوق(وأربعونسبعة

تناقضهاوالى،"الكبيرةالدفعة11وفكرةتتناسبالىالبحثنتائجالألفيةمشروع

نفسها.المنتقاةالدراساتنتائج

النموموضوعفيالمتوسطةالخطواتتفحّمبعضأيضاًنستطيع

الكبيرةالمساعداتزيادةبأنسابقاًوآخرون"ساكساجيفري1تنبأ.والمساعدات

فيبسرعةامتدرجة"1زيادةعنهاينتجالعامالاستثمارفي"كبيرةدفعة11ستموّل

ولمٍ،الفيلمهذاسابقأرأينا،للأسف.(17)والريفالمديضةمنكلفي،أفريقيةإنتاجية

بلداوعشريناثنينفيالعامالاستثمارعنجيدهَبياناتولدينا.سعيدةنهايتهتكن

مليار342البلادتلكحكوماتأنفقتوقد.1994-1970الفترةخلالأفريقياً

مبلغنفسهاالبلادتلكلحكوماتالمانحونوأعطى.العامرامص!سالاعلىدولار

الزيادةكانت،للأسف.الفترةتلكخلالمساعداتشكلعلىدولارمليار187
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يكونوربماصفراً.شخم،كلبإنتاجالمقيسة،الإنتاجيةفيالمشدرجة"11الموازية

معملعلىدولارملياراتخمسةإنفاقمثلمعينةكوارثذلكسببمنجزء

ينتجلملكنه،1979سنةبدأوالذينيجيريا،فيللدولةالمملوكأجوكوتافولاذ

.(18)الآنلغايةالفولاذمنقضيباً

علىالانطلاقة"ا11عرّفناإذا؟مستدامذاتينموتحقيقفيالمحيرةالانطلاقة"ا11عنماذا

البلادبعضنجدأنمفاجئاًسيكون،مستدامإيجابينموإلىصفراًيبلغنمومنتحولأنها

منأفلتتالىالبلادمعظمونجحت.الوصفهذامعتنميتهاتجاربتتناسبالى

أزماتأحياناًقاطعظوالذي،بالتدريجمتصاعدنموبتحقيقذلكفيالفقرقبضة

الىالوحيدةالفقيرةالدولةهىاليابانسلبيأ.أوصفراًالنموفيهاكاناقتصادية

نمانيةسوكطهناكليس،حداثةالأكثرالبياناتوفي.الانطلاقةبوسائلغنيةأضحت

الصين،:1975-1950الفترةفيانطلاقةحققتآسيا(شرقجنوبفي)كلهابلاد

وحصلتوتايلاند.تايوان،الجنوبيةكوريا،سنغافورةإندونيسيا،الهند،-كونغ،هونغ

منأعلىالداخلىالناتجإجاليإلىنسبةمساعداتنسبعلىالثمانيةالبلادمنثلاثة

دوراًالمساعداتتلعبلمالأخرىفيبينما؟وتايوانالجنوبيةكورياإندونيسيا،:المعدل

علىأخرىبلادحصلتذلك،إلىإضافة.الاقتصاديةانطلاقتهاتحقيقفيهاماً

البلادإحصائياً،.انطلاقةأيتحققلمو،الفترةتلك.خلالكبيرةخارجيةمساعدات

تلكمنأكبراقتصاديةانطلاقةتحقيقبفرصةتتمتعلاالمساعداتمنالمزيدتتلقىالي

.11الكبيرة"الدفعةنقفلفكرة-المعوناتمنالقليلسوىتتلقىلاالى

تحقيقفييتمثلأعينهمنصبثابتهدفوضعالمساعداتمخططويتابعإذاً،

النمو.علىالمساعداتتأثيرعلىدليليوجدلاأنهرغم،أعلىنمو

بؤبي؟ثرجلهسوولميةتدتيمهشكلة

ليسأنههودائماًمستمرةالمساعداتمناقشاتيجعلالذيالواحدالشيء

الدفعة11برامجضدالححجإحدى،الواقعفي."االكبيرةالدفعات11تأثيرتقييمسهلاً

واجهتالىالرئيسيةالتدخلاتكلواعترضتتقييمها.صعوبةهىالكبرة"ا

مشابهة.تقييملصعوباتالغربيالرجلمسؤولية
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علىبالسيارةانتقالناأثناءمضتسنواتعذةقبلاغريسا"1ابنىسألتى

منللكثيرالاسعافسياراتتتعرضلماذا،أبي"ا:واشنطنحولالسريعالطريق

سيارةوجودأن،التاسعةبعمر،الآناغريس"1تدرك،بالطبع."؟الحوادث

صندوقوجودإن.للحادثسبباًوليسنتيجةهوحادثةكلعندالاسعاف

مابلدلهايتعرضالىالأزماتفيالمساعداتووكالاتوالبندًالدوليينالنقد

تظهر-الانتقائىالتأثيرهوهذالها.سببأوليسالأزمةتلكعنبالتأكيدناتج

الخلفية.الحفلاتأبوابعندوليس،السياراتحطامعندالإسعافسيارات

حولذكرناهاالىالمعكوسةالسببيةمشكلةعلىينطبقنفسهوالشىء

تصبحربماالأشياءأنسنجدانتقائياً،الأمورنختبروحالما.الخارجيةالمساعدات

يمكنكيف:المعكوسالسؤاليدعىماوهذا.مساعداتمي!دقتدونأسوأ

الرجلمسووليةدونسيحدث.مماالغريالرجلمسووليةمعحدثمامقارنة

الغربي؟

لمشكلةكاملأ(ليسالكنجزئيأحلاًتقدمأن!ككنهامتعددةمناهجهناك

.الكبيرةالغربىالرجلمسؤوليةلبرامجالمعكوسالسؤالعلىوتجيب،الانتقائية

وطرحبعينها،اقتصاديةأزماتبأيمحدودةغيرعواملإيجادفيأحدهاويتمثّل

بتلكالمرتبطةالغربيالرجلمسووليةبرامجثنيللاختلافكانإذاماحولسؤال

فيبجولاتالإسعافسياراتبعضقاتوإذا.سلبيةأوإيجابيةتأثراتالعوامل

سيارةجولةتأثيرتقييمنستطيع،هناكيعيشالبلديةرئيسلأنالأحياءأحد

الأزماتلضحاياحدثمابينبالمقارنةالقلبيةالأزماتمنالنحاةعلىالإسعاف

كل.أخرىأمكنةفيلضحاياحدثمامعالبلديةرئيسيجاورونالذينالقلبية

علىتعتمد"المعكوسةالسببيةاختبار11حولسابقوقتفيبهاأدليتالىالبيانات

إذاتطيقهايمكنلامثلأ،أبداً.مثاليةليستوالطريقةهذه.مثلمنهجيةطريقة

الاسعافسيارةجولةمعالعلاقهَينفىمماصحياًلائقغيرالبلديةرئيسجاركان

وغررهم.البلديةرئيسجيرانبينالمقارنةذلكيفسد-

عاتقعلىملقاةمتكررةجهودتتناولقضاياتحليلفيالآخرالعامليتمثّل

لكنداثماً،الحادثمكانإلىتصلالاسعافسياراتكانتوإذاالأبيف.الرجل
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خدمةجودةمدىحولسؤالسيبرز،المطلوبةالمساعداتيتلقونلاالجرحى

فيماطريقةإلىنحتاجلكننادائمأ،المقارباتهذهتتوافرلا،للأسف.الإسعاف

الأخير،الملاذويبقى.حالبأيقدماًتمضىالىالحقيقىلمالعابرامجعلىالحكم

بوصفببساطةنقومأن،معقولةنظروجهةيقدّملكنهالكمالعنجداًالبعيد

بأننجزمأنيمكننا،كارثيةبنتائجالبرنامجاقترنوإذا.التداخلأوالبرنامجنتائج

سياراتتنقلهمالذينالمصابينكلتوفيوإذا.دونهأسوأستكونالأمور

هذايستعملوسوف.جيدةالخدمةتلكبأنصعباًالتصديقسيكون،الاسعاف

تلك.البحثمناهجكلالكتاب

بعتميةلائس!رةكبدلهلأ

المساعداتمجالفييعملونالذينالأشخاصبعضيوجد،الحظلحسن

أكاثيمميوناقتصاديونأساسأيوجد.معتدلةمحايدةأفكاراًويمتلكونالفقرومحاربة

منظرّينليسواوهم.العالميالسلامتحقيقأوالفقرلاستئصالخطةإلىيفتقرون

أشياءإلىويتوصلونالتجارببإجراءهؤلاءويقوم.سيئةالعامةوعلاقاتهم،بارعين

لاختباراتويخضعونهاالفقراء،لمساعدةالدخلاءيقدمهممافائدةأكثرولكنهاأصغر

نجاعشها.مدىلتحديدقاسية

السؤالعلىللإجابةصرامةأكثرتقييميتوفرهـصرة،تدخلاتمى

مجموعةوتمثّل.المنضبطالتجريبهىالمستعملةالطرقوإحدى.المعكوس

المجموعتينبينالفرقويتجلى.معالجةدونالمعالجةلمجموعةسيحدثماالمراقبة

المعالجة.تأثيرفي

يحدداليانصيبأنلنقل-عضوائياًالمجموعتينكلتاالباحثيختارأنينبغى

اخترتموإذا.المراقبة.ممجموعةيلتحقومنالمعالجةمجموعةالىينضمٍمن

عندهاوالمراقبةالمعالجةمجموعىبينالفرقيعك!سقد(خر،لمعياروفقاأشخاصاً

انتقيتمإذامثلاً،.المعالجةطريقةعنعوضأالانتقاء()معيارالمنتقىالمعيار

قد،المعالجةمجموعةإلىللانضمامةّدحأكثرمشاكلمنيعانونأشخاصاً

تأثيراختبارتريدونالا.للمعالجةزائفسبىتأثيرعلىعندهاتحصلون
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بصحةالاسعافسياراتمرضىصحة.ممقارنةالصحةعلىالاسعافسيارات

للاستفادةاستعداداًالأكثرأولئكانتقيتمإذا،العكسعلى.(الشارعفيالبشر

لتأثيرفيهمبالغتقديرعلىستحصلون،المعالجة.ممجموعةللالتحاقالمعالجةمن

المعالجة.

عقاقيرنجاعةتقررعندماالمنهجهذاالأميركيةوالأدويهَالأغذيةإدارةتتبع

الدواءنجحوإذاعشوائياً.والمراقبةالمعالجةمجموعتيبانتقاءأولاًوتقوم.جديدة

الدواءعلىالجميعيحصل،المراقبة.ممجموعةمقارنةالمعالجةمجموعةعلى

أساليبلاستعمالأقوىبحافزوالأدويةالغذاءإدارةتشعروربما.(19)اهدنع

أمامديمقراطياًمسؤولةلأنهاالمساعداتوكالاتلدىمتونرهومماأكثرعلمية

الىالأدويةتستعملسوفالتينفسهاالمجموعةيشكلونالذين،الناخبين

الشعب،عامةمناستعمالهلدىفعلاًالدواءينجحلمإذا.الإدارةعليهاوافقت

مستخدمويشتكىسوف،المرضىوفاةإلىتؤديجانبيةتأثيراتصاحبهإذاأو

علىالنارالسياسيونوسيفتح.للسياسيين(منهمالناجونو1)الجديدةالأدوية

الاختباراتمنالمزيدبإجراءعندهاأكثرستهتموالى،والأدويةالأغذيةإدارة

لدىوليس.سيئةجانبيةتأثيراتلهيكونأندونحقاًينفعماحولالعلمية

البلادفيفقراًالأشدالأشخاص-المساعداتوكالاتمنالمحتملينالمستفيدين

.الوكالاتعلىالنارلفتحمشابهةطريقة-الفقيرة

أدوية،"الدوليالمسيحىالدعما"صندوق،الهولنديةالتعاونمنظمةتعّزو

يصابحيثكينيا،جنوبيبوسيامقاطعةفيالمدارسطلابعلىللديدانمضادة

واعتمد.لموالأالتغذيةسوء،الخمولتسببالىالمعويةبالديدانالأطفالمن8/ه92

انتقاءمنهجبيركلىمن"ميغويلو"إدواردهارفردمنكريمر"امايكل1الاقتصاديان

الىالبرامجو"ميغويل""كريمر"درس.الديدانأدويةتأثيراتلتقييمعشوائيةعينة

بوسيا،مقاطعةمدارسفيالديدانمنالوقايةثقافةنشرتديروالتيالأدويةتوزّع

تمتد"الدوليالمسيحىالدعماصندوق1مشروعلبرامجالزمنيةالفتراتكانتكينيا.

وا"ميغويلا""كريمر"أماممجموعاتثلاثهناككانلهذا،سنواتثلاثإلى

الحقبتينمعالأولىالحقبةمدارسمقارنةيمكن،الأولىالزمنيةالحقبةفيلدراستها.
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والثانيةالأولىالحقبتينمدارسمقارنةيمكن،الثانيةالحقبةوفي.والثالئةالثانية

لأدويةإيجالهكاتأثيروجودتحديدو"ميغويل"ا"كريمر"واستطاع.الثالثةالحقبة.ممدارس

الإصابةنسبعلىالتوعيةثقافةتأثيروغيابالمدرسى،الحضورعلىالديدان

وقال.الربع.ممعدلالمدرسةعنالغيابفتراتالديدانأدويةوخفضت.بالديدان

ينبضونفعّالينبائسينكانواالذينالطلابأصبح11:(2ْ)ااموجيما"اويافريدالمعلم

.11الآنبالحياة

علىالأطفاللمساعدةطريقةالعملىالعلمىو"ميغويلا""كريمر"امنهجدّدح

لمأخرىأساليبأيضأوحدّد،(للديدانالمضادةبالأدوية"تزويدهمالمدرسةفيالبقاء

النتائج،ظهوربعد.(بالديدانالإصابةمنالوقايةأساليبالأطفال"نعليمنفعاًتجد

كلالاَنويغطي؟الديدانأدويةلتوزيعبرنامجه"الدوليالمسيحيالدعم"صندوقعّسو

أخرىمساعداتمنظماتوقلدت.المجاورةتيسومقاطعةإلىإضافةبوسيامقاطعة

النقديالمنهجهذاانتشرإذا.لمالعاأنحاءكلفيللديدانالمضادةالأدويةتوزيعبرنامج

إلىالآنالمتوفرةالخارجيةالمساعداتدولاراتمنالمزيديصلأنيمكن،والعملى

منها.بالمزيدالمطالبةالمساعداتعنالمدافعونيستطعربماوعندهاالفقراء!

وإنما؟الفرديةالتدخلاتمنعشوائيةلاختباراتعلميةتجربةكلتخضعلا

النتائجكلوليست.الإجماليةللبياناتالاحصائىالتحليلعلىبعضهايعتمد

عدمعليهمينبغي.مماالمعوناتومسووليالسياسةصانعيبعضهاوتخبر،إيجابية

يعمل)كلاهمادرمميرغوك-كنت"و"أصليبيك""ثورستنةثاّحبلادرسبه.القيام

المؤسساتكانتإذافيما(براون)جامعة"ليفنو"روس(الدوليالبنكلدى

المساعداتمجتمعويؤمنالفقر.منللتخفيفةزّفحمعواملتعتبروالمتوسطةالصغيرة

،هبقيمةقروضبتقذمالدوليالبنكوقام،والمتوسطةالصغيرةالموسساتبدور

وأنفقت.(21)الأخيرةالخمسالسنواتخلالالمؤسساتتلكلدعمدولارمليارات

للمشاريعللترويجسنويأدولارمليون170!لSAIDالأصركيةالمساعداتوكالة

.(22)ًادجالصغيرة

الواسعة،الاقتصاديةوالبياناتالمؤسساتثهلمسحخلالومن،للأسف

للمشاريعالترويجأنعلىدليلاًو"ليفن"و"ديميرغوك-كنت"ابيك"1يجدلم
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بشكلوأشارواالفقر.منالتخفيفأواقتصادينموإحداثإلىدييوًالصغرة

ويعكم!.الصغيرةالموسساتيخصفيمامقدسشىءوجودعدمإلىواضح

فيالتبادلاتمعالتعاملفيالكفاءةزيادةمثل،عديدةأشياءسسةالموًححم

أوواسعنطاقعلىمعينةتقانةإنتاجيةمدىأوالموسسة،داخلأوالسوق

المؤسساتبوجودتنافسيةأكثروالقطاعاتالبلادبعضتكونوربماضيق.

مخططىيدعوسببيوجدولا.كبرةموسساتبوجودوأخرىالصغرة؟

وجودمقابلواحدبححمموسساتلقياممزيفبشكلالترويجإلىالمساعدات

مختلفة.باححامموسسات

يدعمالذيالمساعداتمجتمعفيالرعبالمتشككةالدراسةهذهسببت

إحدىلدىمقاولمنإلكترونيبريدوصلىوتد.والمتوسطةالصغيرةالمؤسسات

ابيك"،1إليهتوصلمايفنّدتقريرإعدادفيهايسألىالمساعداتوكالات

يجدونلاالأكاكطيينةثاّحبلاأنقائلأالأمرورفضتو"ليفن".اكرمميرغوك-كنت"1

ذلك.بعدالمحاكمةيعقدونثممذنج!،المتهمأنأولاَ

الاقتصادية،السياسةثنيعديدةمناحي(خرونتنميةبحّاثلاويدرس

فيتساهمأنهايبدوالىالأشياءلتحديدالفقيرةالبلادوسياساتالمؤسسات

ةّدعمستوياتعلىبياناتمنمأخوذإحصائيدليلإلىاستنادا،التنميةعملية

إلىالدراساتهذهوتشيرككل.البلدإلىوصولاًبالمؤسسةمرورأالمنزلمن

وأجيدةحالةفيالطرقإبقاءمثلالازدهار،تحقيقفيالتدريجيةالأساليب

وأكبيرةأجوبةليس-منخفضاًالتضخملابقاءجيدةنقديةسياساتاعتماد

شاملة.إصلاحات

قدفشلها،علىالدليلرغمحية،"الكبيرةالدفعة11أسطورةبقاءإن،للأسف

المخططينفعلردةوكانت.التنميةلتحقيقالتخططىالمنهجأمدإطالةفياستمر

ثهولاَ.وأكثركثافةأشدتدخلاتعلىاعتمادهمسابقةتدخلاتفشلعلى

هذهمنتجعلالىوالسياسيةالاقتصاديةبعفالتعقيداتالتاليانالفصلانويعرض

فاشلة.الخطط
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المراهقة1لصحيةالعاهلة
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غرامبنلمصرفالسريألناريخ
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ق!وسنخطيطيمكنلا

هصذة؟1لإله!نطههت

كنصند:ثلأخةكعجنعمنطثلأت

بسهطل!عةلزلؤثدلاثهذ؟

تنالسيحكمطرهـقة؟و

1لإهمطنطههعةء؟وس

عحفحه.نوعة؟و

ورفى!فعى
(،)،790هزنس!؟فيكزوةهنضور

وكالاتضمنالذاقيالنقدبعضظهورإلى"الكبيرةالدفعة11فشلقاد

البلادتداخلإلىالفشلسببيعودوربما.الثمانينياتفيالخارجيةالمساعدات

وجودالغربازدهارأسرارأحدكانإذا،بالمحصلة.الحرةالأسواقمعالفقيرة

يستطعىذلاًاحوضوالأكثرالشيءفإن،الحرةالأسواقفيومسؤوليةاستجابة

.الأسواقتحريرهولمالعاباقيلتطويربهالقيامالغرب

المساعداتتكييففيالغرليالرجلمسؤوليةسلمعليالتاليةالخطوةتلّثمت

أولئكبينحادانقساموهناك.السوقاقتصادإلىسريعاتحولاًالعالمباقيتبىمع

التنازلمنمعسكركلخشيةمعيحبوتها،لاوالذينالحرةالأسواقيفضلونالذين

الحرةالأسواق:متناقضةنتيحةإلىالكتابهذاوتوصل.رخَاللأرضيةأيعن

غالبأ.تنفعلاالحرةالسوقإصلاحاتلكننفعأ،تجدي

منالحرةالأسواقاعتمادأنكيفالفصلهذاسيناقش،التناقضهذالتفسير

،الخياراتمنالطويلةالسلسلةويفحصبسيطأ.أمراًليسالياءإلىالألف

الغربيةالاقتصادياتفيبالتطورالحرةللأسواقحمحتالىوالمحفّزاتالمؤسسات

غالباًتعمللاالأسواقبانالقائلةالنظروجهةعلىأيضاَنظرةويلقى.الغنية

71
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والكتلة،سيا،اللاتينيةأميركا،أفريقيةفيالمنخفضالدخلمجتمعاتفيجيدبشكل

وتلقاثية،منظمةغيربطريقةمكانكلفيالأسواقوتنبثق.السابقةالشيوعية

الدخلاء.لهايخططإصلاحاتعبروليس،المحليةوالتقاليدالظروفمعوتتكيف

ونواميسالقمةإلىالقاعدةمنمعقدةمؤسساتانبثاقعلىالحرةالسوقوتعتمد

تغييرها.أوفهمها،الغرباءعلىيصعباجتماعية

تراكمبعدوحئ.سوقإنجازكيفيةتخهم!حاولالغربأنالمفارقة

للأسف،نفعاً،يدُجتلاالغرباءيفرضهاالىالحرةالأسواقهذهأنعلىالأدلّة

ويقلل.الغربسياسةفيتغييرلاحداثكافياثقلاًالفقراءمصالحتحمللم

اجتماعيأ.مفيدةبطريقةالأسواقتفعيلصعوبةمدىتقديرمنالمخططون

كيفية،متدرجةصغيرةبخطوات،مكانكلفيالناسيستكضفأنوينبغي

.الحرةالأسواقإلىالانتقال

روسبةلمهـهر

.1992/!ايرالثانيكانون،فيالحرالسوقاقتصادإلىروسياتحولت

وخصصواالأسعار،علىسيطرتهمرفعواعندماللروسالغربقالهماهذاالأقل

المتغطرسين.الغربخبراءمنانصيحةعلىبناء،مباشرةذلكبعدالعامةالمؤسسات

واسعمجال"ابوجودالروسفيهايعد1992سنةبارزةمقالةغرياقتصاديوكتب

فينفسهالاقضصاديوقال.(2)ااسنواتبضعخلالالمعيشةسشوياتلارتفاع

الأسواق)فرضالروسية"بالصدمةالعلاج11خطةبأن1991اديسمبرالأولكانون

بتحولللقيامالضروريةالأساسيةالعناصر"كلتضمنت(الأسفلإلىالأعلىمن

.(3)ااالسوقاقتصادإلىسريع

التسعينياتفياقتصادهابنيةهيكليةلاعادقرضاًعشرثلألةروسياتلقت

وكانلاحقأ،الإنتاجمنعقدوانهاربالمئة(لافبنسبةتضخموحصلوحدها.

لارتفاعواسعاً..."امجالاًيشكللمالسوقأننعترفأنالأجانبالخبراءنحنعلينا

إلىوضحاهاعشيةبينالتحولوانضم."سنواتبضعخلالالمعيشةمستويات

الفاشلة.الطوباويةالخططمنقائمةإلىالسوقاقتصاد
http://www.al-maktabeh.com
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منعقدأالأمرواستغرقناجرى،مااستيعابفيبطئينمثلياقتصاديونكان

كنتنفعاَ.يجديلاالأسفلإلىالأعلىمنالأسواقفرضأنأنفسنالنقنعالفشل

وأعترف،1995-1990الفترةخلالروسيافيمتقطعبشكلالدوليالبنكمعأعمل

الغربيينالاقتصاديننمنالكثيرحالكانوكما.1ابالصدمةالعلاج11بنظريةآمنتبأنى

سطحيةمعرفةسوىلديتكنلم،.الوقتذلكفيموسكوعلىتدفقواالذين

بالاتحادكاملةدرايةعلىاقتصادلِننبصيرةوكانت.الروسيينوالتاريخبالمؤسسات

11مورلابيتر1ميريلاندجامعةفيالاقتصادىوكتبنفاذاَ.كئرالاصلاحقبلالسوفييى

المقالاتمنسلسلة-المركزيالخخططاقخصادلياتفيطويلوقتمنذالباحث-

طوباوية.اجضخاعيةهندسةأنهعلىبالصدمةالعلاجفيهايناقش1993-1991بين

اقتصاديينإقناعلأحاولمؤخراًليوكتب.لاحقوقتفيالنقاشذلكخسرلكنه

مواضيعنحوتحولتأفكارهوأناطوباوياَ"،1مشروعأبنفسهاكانت(راءهبأن(خرين

"اهناك:بالصدمةللعلاجالمرولامورل"ا1وصفالتاريخوأثبت.1993بعدأخرى

الحاليةالموسساتواقتصادياتالمجتمع،التاريخ...المخارجتلكلكلكاملازدراء

أنهعلىسوقاقتصادإنشاءإلىينظر...للإصلاحبرنامجاختيارفيثانويةقضاياكلها

التكنوقراطيةالحلولأنبالصدمةالمعالجونيفترض...الأرجحعلىالتدميريتضمن

.(4)ااحاليأالقائمةالترتيباتكلرفضالمرءعلىينبغىٍالتطيق...سهلة)الفنية(

!نييحدث.مماالوثيقةوا"بوبر""اابورك1علاقةإدراكفيسريعاامورلا"1كان

الاصلاحفشلحولمثالياَتكهنأ1992سنةابوبر"1عناقتباسهويعدّروسيا.

ستقودالاجتماعيلنظامناالكاملةالبناءإعادةأننفترضأنمعقولاَ"ليس:الروسى

.(5)ااعملينظامقيامإلىواحدةدفعة

نوؤ!ث!لافيالخبيران(يكس"،و"باري"كادي"كليفوردالاقتصاديانتابع

.الجديدةالأسواقبيئةعلىالسوفييتيةالموسساتفعلردةكثبعن،السوفييتية

الىالأسعارفيكبيرةبتنافسيةس!متعالىالمؤسساتأنبالصدمةالعلاجوتكهن

انقرضتكمامنهاالكفوةغيرستختفىفيما،ستتسعالجديدةالأسواقتفرضها

مدراءكان1(يكس".واهـ"اكادي"اوفقأحدث،ماهذالي!.الديناصورات

ومدراءالحكومةبيروقراطيمعالعلاقاتمنشبكةكتلكونالسوفييتيةالمنشأة
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وتبادلالمقايضةوباستعمال.مناصبهمفيالاسضمرارلهمتتيحالىالأخرىالمنش!ت

أحديرغبلاسلعإنضاجفيالاستمراراستطاعوا،الضرائبديونلموازنةالبضائع

العلاجبنجاعةالمومنينخيالفيمثيللهليسافتراضى"اقتصاد11فيباقتنائها

السنواتفيانسرةالروسيةالموسساتمساهمةالواقعفيوازدادت.بالصدمة

.(6)الحينذلكمنذثابتةالنسبةتلكوبقيته/ه،40إلىبالصدمةالعلاجمنالأولى

حمارا-فيالوسطىفولغاكيميائياتمصنعاستطاعواحد،توضيحىمثالفي

تلكتمّلسو.السامةالكيميائياتمنأطنانعشرةلتصريفاسوق"1إيجادأوبلاست

علىالمترتبةالمستحقاتبدفعالتزامهامقابلسمارا-أوبلاستحكومةإلىالكيمياثيات

الكيميائيا!تلكبدورها،سمارا-أوبلاست،حكومةواستعملت.البطالةصندوق

مناطقإلىالاقضصاديالتحولنفقاتدفععليهاينبغىغنيةكمنهمةالتزامهالتسديد

البضائعبشحنحماراتقومبأنالروسيةالعملوزارةمعبالاتفاقذلكوفعلت.فقيرة

بالعشرةالأمرانتهىوهكذا،.الفقيرة-إلماريجمهوريةفيتعويفالبطالةصندوقإلى

ماأحديعرفلم-إل.ماريعاصمةيشكر-اولا،فيالسامةالكيميائياتمنأطنان

.(7)السامةالكيميائصِاتمنأطنانبالعشرة-إلماريفيالعملعنالعاطلونالعمالفعله

رغمبالعملالسوفييتيةسساتالموًبعضتستمر،المثالهذامننفهمكما

علىالمؤسساتتلكوتحصللها.قيمةلاسلعلانتاجقيمةلمدخلاتاستعمالها

الدولة.تحتكرهمااللتينوالغازالكهرباءشركىمنوالفازالكهرباءمنإعانات

أحديعدّالذيالطيعىالغازمنةلْلاهاحتياطياتعلى،غازبروم،الأخيرةوتجلس

الموسساتمنالكثيروكانتالاقتصاد.فيالعاليةالقيمةذاتالقليلةالموارد

علىالطلبجعلوتستطيعإنتاجها.عنعوضاًالقيمةالواقعفيتتلفالأخرى

معالسوفييتيةالحقبةمنعلاقاتهاباستعمالمستمرأالفائدةالعديمةمنتجاتها

يمكنماشىءإنتاجتستطعأمؤسسةمثلاً،.الفائدةالعديمةالأخرىالمؤسسات

الموسس!ةبوتنقلهمنه،فائدةلاشيءلإنتاجأوليةمادةتقبلهأنبللمؤسسة

كمادةتنتجهاالئالمادةببيعالحلقةإغلاقتستطيعالى،تالمؤسسةإلىبدورها

الكهرباءجميعهاوتب،أالمؤسسماتتستهلكذلك،أثناء01الموسسةإلىأولية

السلمأسفلفيالسوفييضيةالحقبةمصانعمدراءفاقوهكذا.الثمينينوالغاز
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المحلية،السلطاتوماشتدهاءً.السلمأعلىفيبالصدمةالعلاجعتىالمشرفين

.النطاقواسعةبطالةمواجهةتريدتكنلملأنهااللعبة،وغالباًالاتحادية

عنبدلاَالخاصللنهبهدفاًفعليةقيمةذاتسلعأتنتجالىالشركاتكانت

تخصيصالروسية"الأسواقتحرر"إصلاحاتوتضمنت.الأعماللرجالهدفاَكونها

الكارثيةالسلسلةلتتبعذلكبعدالإصلاحاتوجاءت.سابقةحكوميةمؤسسات

مفيداًالأرباحجىسلوكمنتجعلقوانينوضعدونوالتخصيصالأسواقلتحرير

فرصقنّاصىسيصبحونوإلاقوانينإلىالأسواقفيةثاّحبلاويحتاجللمجتمع

يلتسنابوريس1دعمومقابل،،995سنةفي.الآخرينحسابعلىيستفيدون

سساتالموًالروسالمالسلاطينانتزعمثلاَ،"ا،السوقاقتصادايدعمالذيالاصلاحي

"يلتسن"حكومةاستثنت،يوكوسالنفطشركةبيعمزادوفي.زهيدةبأسعارالقثمة

حكومةوحمحتماديأ.الممتلئينالمنافسينمعظمجانباىّفممامنها،الأجانبالمشترين

تدىاليالممتلكاتلشراءبعروضالتقدمالمزادتدوالىللمصارفأيضأايلتسن"1

لشراءبعرضالتقدم"خودوركوفسكي"ميخائيلباستطاعةكانوهكذابيعها.عملية

مديرىعّداو.ميناتب،البيععمليةيديرالذيالمصرفكتلكأنهرغم،يوكوس

يوكوسأموالاستعمل"اخودروكوفسكى"اأنكوخ""ألفردالروسىالخصخصة

.تروضعلىبالحصولالمستقبليةالنفطإمداداتبربطربما،يوكوسلشراءنفسها

كانونفيدولارمليون309مقابليوكوسأسهممنه/ه77شراءواستطاع

فيقيمتهاوصلتلشركةبالنسبةجيدةصفقةتلكنت.(8)1995ديسمبر/الأول

إلى"اخودوركوفسكى"وانضمدولار)9(.مليار30إلى2003سنةبحلولالأسواق

لم.العافيالأشخاصلأغئالشويةفوريسقائمةفيالعلياالصفوف

عنصورةإلىروسيالتحويلالرحميةالحملةبدايةمنسنةعشرةثلاثبعد

بنسبيموتونالروس:مجازيةاستعارةمجردليستوهذهالصبر.أعيانا،المتحدةالولايات

وتزايده/ه.50بحدودروسيافيالانتحارمعدلارتفع،الشيوعيةانهياروبعد.للقلقمثيرة

لكنهبالايدز،المبتليةالبلادعداتقرل!أ(خرمكانكلفيالمتوقعالفردعمرمتوسط

ىِفالنزعةهذهوبدأت.(3الشكل)انظرللرجالبالنسبةخصوصاَروسيا،فيتراجع

.(،ْ)السوفييتبعدروسيافيواستمرتالسوفييى،الاتحادحياةمنالأخيرةالعقود
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!ه

ية.70

و65

"33

55.3

".!ل50

!"!رورو"ءكل!ء!*كاكلور*!ال!"6رو!9!+هـ!!روكىرو8روكللوى!*!،

التنميةتقريرمنالعمَقدمة،والبلادروسيافيلهمتوقَعالرجالعمرمنوسط.3جدول

روسيا...عنالمنحدةللأممالبشرية

ايلتسن"،1مثل"الديمقراطيينالإصلاحيين11دعمفيالغربيالوهمزوالبعد

بعدتبقتالىالقليلةالديمقراطيةمعظم"بوتين"فلاكرمميرالمداهنخليفتهأعد

11ًايْلزجاحرة1منروسياتقييمالحريةمنظمةخفضت،2004سنةوفيايلتسن".1

منالتهرببتهمة"خودوركوفسكياميخائيلاااابوتين1ولاحقحرة".اغير1إلى

المحكمةوأدانت.(الروسالسكانمعظمعلىتنطبق)جريمةالضرائب

.سنواتتسعبالسجنعليهوحكمت2005ويام/رايأفياخودوركوفسكى"1

سوىيمثّللاهذالكن،1998أزمةمنذقويأنموأالروسىالاقتصادسجلقد

17بنسبةأقل2004سنةالروسىالفرددخلوبقي.عميقحوضفيجزثىصعود

نشرتدراسةوفي:العامةعلىالأمرواختلط.1989سنةالسوفييتيةذروتهمنْ/ه

الاقتصادأداءأنالسكانمن14ه/هاعتبر،2004/ديسمبرالأولكانونفي

التحولا"،11منسنواتسبعوبعد."الوسطدون11بانه6!و/هوصفهفيمااضعيفا"،1

وبعد."الخاطئالاتجاه11فييسيرالبلدأن1999سنةالروسالسكانمنه/ه70اعتبر

654كلهأنلدرجةالكفايةفيه.مماالروس(مالانتعشت،الجزئيالاقتصاديالانتعالهق

كانونفيانطئالاتجاهفيتسيربلادهمأنيعتقدونأصبحواالسكانمنفقط

.(؟،)2005/ينايرالماني
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بشمح،؟؟جنحة؟؟؟ك!رو!تحثق

الدوليالبنكوصفهماروسيابهاطبقتالىالطريقةبالصدمةالعلاجكان

.11الكبيرةالدفعة11تعبيرورثتوالى،"البنيويةالهيكلة11الدوليالنقدوصندوق

روبرت11الدوليالبنكرئيسأفكاربناتمن"البنيويةالهيكلةقروضوكانت

طيرانهمارحلةأثناءبالفكرةخرجااللذين"شتيرنإيرنست11ونائبهمكنمارا"

بلغرادفيالدوليالنقدوصندوقالدوليللبنكالمششركالسنويالاجتماعلحضور

لتمويلالبنيويةالهيكلةقروضمنحيتمنL--5'j.1979/سبتمبرأيلولأواخر

ووافق.الحرةالسوقاقتصادتتبئالىبالبلادمشروطةوكانت،المستوردات

علىجداً،طويلوقتمنذمشروطةقروضاًيمنحكانالذي،الدوليالنقدصندوق

فيالدوليللبنكتاريخيةغلطةأضحىماوراءالدافعكانالذيما.الجديدةالفكرة

تطويرأنالفكرةكاش!؟تدريجيةخطواتتمويلمنبدلاًشاملةإصلاحاتتمويل

لهذا،منتجةالفرديةالمشاريعتكونأنأجلمنكبيرةإصلاحاتإلىيحتاجالبلاد

ضرورياً.الدولمبالبنكتدخلكانالسبب

بالصدمةالعلاجبطريقةمضىفيماأؤمنوكنتمغرياً.التفكيرهذاكان

.ممثلالقياماقتراحاتمقدمينحن،الوقتذلكفيأنفسناوأقنعنا.البنيويةوالهيكلة

تأخذلمإذانفعاًيجديلنالجزئىالاصلاحبأن،الشاملةالإصلاحاتتلك

نإبالقولأحياناًالمناقشاتنحسموكنا.وتزامنبسرعةمجراهاالمكملةالإصلاحات

إلىالعودةأنمقبولاًيبدووكان."بخطوتينالهاويةاجتيازيستطعلاالمرء11

يغرقوالاقتصاديالسياسىالنظامكلكانإذانفعاًيجديلنالصغيرةالتداخلات

.واحدةدفعةالنظامبناءإعادةمحاولةتلككانتولذلك-عارمةفوضىفي

الإصلاحاتكلأن،بالصدمةالعلاجعنالمدافعيننحن،ندركهلمما

صانعأيلدىيوجدولا،واحدةدفعةشىءكلفعلالمستحيلومن،جزئية

بينالاختياروينبغىشىء".اكل1هوماليعرفحئكافيةمعلوماتسياسة

بالصدمةالعلاجعنالمدافعونيصنفها)الىالنطاقواسعةجزئيةإصلاحات

وكلا.النطاقضيقةجزئيةوإصلاحات(شاملةإصلاحاتأنهاعلى

تصحيحلكن،سلبية؟ثارلهاالنطاقضيقةأوواسعةسواءالجزئيةالإصلاحات
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غيرا"النتائجمشكلةإن.الكبيرةالأخطاءتصويبمنأسهلالصغيرةالأخطاء

التغييراتأصغر.إصلاحمعمنهاالنطاقواسعإصلاحمعأكبر"االمتوقعة

كما،القاعدةعندالموجودةالتعقيداتعنتمامأمنفصلةالقمةعندالمتوخاة

يتناقضبشكلبالصدمةالعلاجإدارةتتمالأمر،ولنوجز.الفصلهذافيسنرى

عغيرالخاوالكسبالعامالفسادمنعفيتفشلالىالضعيفةوالموسسات

للفايةالطموحةالبنيويةوالهيكلةبالصدمةالعلاجإصلاحاتوتشبه.المضبروع

هربالذيالإغريقيةالدينيةالأسطورةفيديدالوس)ابنا"أكاروس"اتحليق

البحر(فيوسقطالأجنحةفذابتالشصمنقىيباًوطارثهع،منبأجنحة

الشمس،نحوالارتقاءعنوعوضاً.الدوليينوالبنكالنقدلصندوقبالنسبة

الفشل.بحرفيذلكمنبدلأسقطت

قرضاًوعشرينستةًالعاجساحلالدوليانوالبنكالنقدصندوقمنح

ذلكفيالفرددخلوتراجع.والتسعينياتالثمانينياتفيالبنيويةالهيكلةلإعادة

تاريخفيالكسادفتراتوأطولأسوأمنلواحدةنتيجةالفترةتلكخلالالبلد

من،وبالفعل.الأهليةالحربمستنقعثنيالعاجساحلتغرق،واليومالاقتصاد.

صندوقتدخلتبعتالحديثةالحكوماتانهيارحالاتمعظمإنالقولنافلة

النقدصندوقأنأعتقدلاأنيورغم.مكثفبشكلالدوليينوالبنكالنقد

أنهإلا،العاجساحلفيوالاقتصاديةالسياسيةبالفوضىتسبباالدوليينوالبنك

طويل/بجالمحهتأثير!لهكانالبلدفيتدخلهمابأنأحدإقناعالصعبمنسيكون

الأمد.

قروضتلقيفيعالمياًالأولىالعشرينالمراكزتحتلاليالأفريقيةالبلادانتقيت

البلادمعظمفيالنمووكان.الدوليينوالبنكالنقدصندوقمنالبنيويةالهيكلة

ووضعتصفراً.أوسلبياًبنيوياًاقتصادهاهيكلةإعادةعلىالتركيزتمالىالأفريقية

الكتلةفيالبنيويةالهيكلةإعادةقروضتتلقىالىالأولىالعشرةبالبلادقائمةأيضاً

طريقةاعتمدتالىالسابقةالشيوعيةالدولمعظموعاشكا.السابقةالشيوعية

النموتراجعمنالبنيويةالهيكلةقروضمنالكثيروتلقتبالصدمةالعلاج

عالية.تضخمومعدلات
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الففيرة!بلادفيوالتضخم!نعو!بنيوية،الهيكلةعادةٍاتروض.2جدول

السنويالتضخممعثلالفرددخلنمونسبةصنثوقلهَروضمحدالبلد
لإعادهَقضأولمنذنرضأولمنذسنويأ!ثوليينوالبنكالنف

(5/5)ةلك!هلا(ه/ه)الهيكلةلاعادهَبعتألايكلهَلإعادهَ

1985-1999

البنيو!ةالهيكلةإعلدةقروضتلقىفىالأولى1لعئمر!ن!عراكزئحتلالتياخريقهةالبلافى

1999-1980الفدرةخكل

-142.30النيجر

58-8،2.10زامبيا

17-7،1.80مدغشقر

5-1560.1غووَل

-،.2640العاجساحل

23-180.20مالاوي

4-150.10مالي

160.107موريتانيا

20.105،السنغك

9،0.1014كطنيا

2620.132غانا

1202.3050غدأو

السالفةالشيوعةالكلطةضمنال!طيو!ةالهيكلةإعادةقروضنلعَيفيىلوْالا1لضره1َل!هلاد

1999-1990الفنرةخكل

السنويالتضخممطلالفرددخلنمونسبةصنثو!تروضمحد!بلد
لإعادةضرَهلأولمنذضرَهلاولمنذسنوياًالثوليينوالبنكالنقد

(5/%)له!كلة(ه/ه)الهبكلةلاعادةببنالهبكلةلإعادة

980،-9991

215-108.4أوكرانيا

141-135.7روسيا

25-104.4ترغيزيا"جمهورلِة

117-93.1كازاخستان

124-132.2بلغارلِا

4،1-1،2.1رومان!ا

4،0.116هنغاريا

93.452بولندا

84.440ألبان!ا

76.437جورجيا
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أساليبوباستعمال.ضعيفةالبنيويةالهيكلةإعادةبقروضالمرتبطةالنتائجعموماَ،

منٍالكثيرفيللغايةسيئةالأموركانتأولاَ،:الآتيسنجدسابقأ،المذكورةالتقييم

تأئيراالقروضلتلكبأناعتقادسادحئالبنيويةللهيكلةقروضاًتلقتالىالبلاد

،أخرىبعدسنةتتكررالبنيويةالهيكلةإعادةقروضأناعتبارعلىثانيأ،قوياَ./يجابمَ!

ماأضراً،الدواء.منمتكررةجرعاتتلقيهبعدالمريضيتعافلملماذاالمرءيتساءل

إلىالأزمةمنالمحتملةالمعكوسةالسببيةعلىللحكمالرحميةالاحصالًيةالأساليبتزال

.(12)الاقتصاديالنموعلىسبىأوصفرالهيكلةعادةٍاإتراضتأثيربأنتجدالمعابخة

نيويوركجامعةمنبرزفورسكي"دم21بهاقاممؤثرةحديثةأخرىدراسةوتوصلت

علىالدوليالنقدصندوقبرامجتأثيرأنمفادهانتيجةإلىييلمنفيرلاند"و"جيمس

علىآخردليل.المعكوسةالانتقائيةلتأث!سالدراسةاختباريتمعندماحئسلو،النمو

منها(نجحتالى)حئالأفريقصِةالبلادتستطعلم،لاحقفصلفيسنرىكماذلك:

النقدصندوقعلىوكان،البنيويةالهيكلةتروضعلىكانتمهمافائدةإعادةفي

أوروبةبلادفيالغربكاالرجلمسووليةترشَمناو.الديونإسقاطالدول!نوالبنك

لتلكوكانتروسيا.إلىإضافةالسابقالسوفييىوالاتحادسابقاَ،الشيوعيةالشرقية

مواهبيمتلكبأنهمقتنعاًكانالغربفيالأبيضالرجللكن،أبيضشعبتقنيأالبلاد

الوصولقبلالفجوةعبورمحاولةت!شف،وللأسف.الشرقيينلنظرائهيقدمهاتبشيرية

البولندية.النجاحقصةعنالنظربغفى،4الشكليدلكماالآخر،الطرفإلى

التوقعاتأنالواضحمنلكنجداً،صعبالكارثةهذهعلىاللوميتحملمنومعرفة

تتحقق.لمالغربيينللإصلاحيينالكبرة

شامل،إصلاحب!جراءكبيرأملانتابهاأخرىمنطقةاللالينيةأميركاكانت

منذالحرةالتجارةعلىوالقيودالاقتصادفيالدولةتدخلنظاماعتمدتوالى

والى،الثمانينياتبدايةفيالديونأزمةوبعد.السبعينياتإلىوصولأالخمسينيات

منجديدةقروضطلبعلىقادرةغيربعدهااللاتينيةأميركابلادأضحت

،وكالعادة.الحرةالأسواقنحوالخحركالبلافىتلكبدأت،الخاصةالدوليةالمصارف

تلكالدوليينوالبنكالنقدصندوقمنالبنيويةالهيكلةعادةٍاقروضدعمت

الحريةزيادةإلىواسعنطاقعلىمستعملمؤشرويدل.الشاملةالاصلاحات

.(5الشكل)انظراللالينيةأصركافي2000إلى1985منالاقتصادية
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يا-هنغار

"ابولند

لبانياء

!اِمججور
انياءكراو

روسيا!

غلاِزيا!ترجمهورلِة

!نا!سخاكاز

بلغاريا!
رومانيا

سصسَص

-ص

صفمررَ!
كثصح!1!

سالهفأالشبوعةأسدفيكين!سنلاخلكلالنمونسلهةمنحنيات.4جدول

افنصالهيان!ا.هيكلةلإعكهَفروضعىحصلتالني

كاه
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؟-20
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!ي
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ة!5

:ال!4.5

؟1919801975970!ك2002200019951990

اللايخنية.أميركافىاخنصادبةالحريةمؤشر.5شكل

بنمومصحوباًيكنلماللالينيةأميركافيالشاملالاصلاح،للأسف

نموفترةأفضلأنالبنيويةالهيكلةإعادةعنالمدافعيناستغرابأثاروما.اقتصادي

كانوإذا.1980-1950،الدولةتدخلفمرةخلالكانتاللاتينيةأميركاشهدتها

أضعافثلاثةإلىالآنوصلاللاتينيةأميركافيالدخلكاناستمر،قدالنموذلك

هناكالدخلوصل،2003سنةوفيذلك،منوبدلأ.1950سنةعليهكانما

قليلإحرازمعمضى،قرننصفقبلعليهكانالذيالمستوىضعفىإلىبالكاد

ضدالسبىالفعلرد.(6الشكل)انظر2003-1980السنواتخلالالتقدممن

تلكفقدانمعاللانينية،أميركافيأقوىللأسفالآنيصبحالحرةالأسواق

البنيوية.الهيكلةلاعادةالطوباويةالتوقعا!نتيجةالساطعلبريقهاالأسواق

البنيويةالهيكلةإعادةفيكبيرة(مالتجتاحهاكانتمناطقثلاثلديناإذاً

وأحبطت-ال!لينيةوأميركاسابقاً،الشيوعيةالبلاد،أفريقية-بالصدمةوالعلاج

الفرب؟فعلردةكاس!ماذا.الثلاثالمناطقفيالآمالتلك
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الدخل

اضيلافترا
رم!سااإذ.....

اتجاه....
.....1950-1980

ىَديَمحلاالههل

لمحي*ثلى!ككووف،!ك!*د"د!*ث!!كه!ح!*يرو!!!!

.2001-1950الحط!نيهَ،اميركافيالفرددخلشرموً.6جدول

*ر

A-
ر

!ة.

ثق.

A
3في

؟

!
!
ثة

*

غ

النقدصندوقوتابع.نفسهبالشيءالقيامالفشلعلىالفعلردةكانت

سحلهمارغم،عقدينمنلأكثرالهيكلةإعادةقروضمنحالدوليانوالبنك

"قىوضإلىاحمهاغيراولكن؟القروضتلكيقدمانزالاما،واليوم.الفاشل

رغم،المخططونيتبناهاالىالكبيرالهدفلميزةترسيخاًهذاويعدّالفقر".محاربة

.الهدفذلكتحقيقفيالمتكررالفشل
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1ق!حرة؟سوثنبنكر-ج!ئغ؟ظ

البصمرابتكاراتأحدالاقتصاديةالحريةوتمثّلعالمياً.مفيدنظامالحرةالسوق

الحريةقريبتهامثللهاالترويجيتملموالتقدير،فيالكاملحقهاتأخذلمالى

والشراء.البيع،الانتاجفيعليهاقيودلاحقوقأالاقتصاديةالحريةوتعى.السياسية

هوماالاَخرونيقررأندونبهايرغبالىالأشياءانتقاءمناكلويستطيع

نشغله،الذيوالموقعسنبيعهمابحريةنختارأنأيضاًونستطيعلنا.بالنسبةالأفضل

أكثر.ونحبهفيهنبرع.مماالداخليةمعرفتناإلىاستنادا

عنالناتجةالكبيرةالأرباحجىهذهالشخصيةوالمعرفةالاختيارحريةتجعل

ماعلىفقطمقتصرةاستهلكهاالىالموادلائحةكانتوإذاالتخصعممكنأ.

مثلاً،،محدودةالطهوفيومهاراتي.جيدةالختائجتكونلن،بنفسيتصنيعهأستطيع

الطعامقائمةموادمنو"غريس""كاليب"راشيل"،11وسأم.أولادييؤكدكما

لهذا،الفاصولياء.معوالأرز،الجبنةمعالمعكرونة،المغليةالسباغيىمناهّدعأالى

راثعأعالماًأمامنايفتحالذيالجاهز،الطعامىِفالتاريخيالأسواقابتكارعلىنعتمد

تايلاند،،اليابانإثيوبيا،،الصينمثلثقافاتمنغخيةومطابخالبيتزا،الفطائر،من

يعتمد،بنفسيأعدّهالذيالطعامتناولإلىنضطرعندماوحئ.والمكسيكفيتنام

السوقمنوالفاصولياءوالأرز،الجبنةالباستا،منمشترياتيعلىالأمر

والأرزالفاصولياء،القمحلزراعةمضطراًسأكون،أسواقودون)السوبرماركت(.

وصنع،للأكلصالحةلتصبحوالفاصولياءالحبوبومعالجةالأبقار،وحلببنفسى،

منبدلاذلك(.منبأيالقيامكيفيةحولفكرةأدنىلدياليسوالباستا.الجبنة

بعضتفسيردونتجد)الىالاقتصاديةخدماتيالحرةالسوقفيأقايضذلك،

النقودتلكواستخدم.بالمقابلالنقوفىعلىوأحصل(نيويوركجامعةفيالمشترين

الجاهز.الطعاموطلبالمنزليالطهوموادلانتقاء

بعضمناولكل.1776سنة"الأمم"ثروةفيالتخصصعيث""آدمدّجم

.أخرىأشياءفعلفيالضعفنقاطوبعضبأشياءالقيامفيالفطريةالقوةنقاط

والتخصمفيفيه،بارعوننحنماتحديدالأسواقفيالتبادلنظاملناويسمح
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الأشياء.تلكإنتاجفيبارعونأشخاصينتحهاأخرىبأشياءومقايضته،إنتاجه

الفكريةالقضيةمنجزءوهوالأفراد،حالهوكماالأممعلىنفسهالأمروينطق

نرنسيون،الطهاةحيثتكونالجنةأنالقديمةالدعابةوتقول.الحرةللشجارة

النظامذلكويدير-ألمانيةوالسياراتإيطاليونوالعشاق،بريطانيونوالشرطة

والعشاق،ألمانيونوالشرطة،بريطانيونالطهاةحيثوالجحيم.سويسريون

.إيطاليونالنظامويدير-فرنسيةوالسياراتسويسريون

الدعابةهذهوتصبح.فطريةقدراتالتخصصيتضمنأنضرورياًليس

التحققأستطيعلاأنى)رغمالأممبينالاختلافاتبعضنرىلأننامريعةالسمجة

الاختلافاتهذهأنفعلأنعتقدلالكنخاسابقاً(،المذكورةالدعابةمنبالضرورة

صنعفيحمقىأوالطهوثنيرائعينتجعلهمجيناتأييمتلكونلاالفرنسيون.فطرية

الأمروينطبق(خر.إلىجيلمنالطهوتقاليدتهذيبعلىعملوالكنهم،السيارات

مرارأنفسهبالعملالفرديقوموعندما.بالممارسةالمرءويتعلمالأنراد.علىنفسه

عزفالعملكانإذااّمعالنظربغض،يؤديهمافيبارعأالممارسةتجعلهوتكرارأ،

كليتخصصوعندما.السطحعلىخشبيةألواحتثبيتأواموزارت"1موسيقى

أفضل.حالناسيصبح،البعضبعضنامعالنهاثيةمنتجاتنانتبادلثممحددبشيءمنا

لنفسهالشعبيتبناهاالىالخياراتبينتوفقأنهاللأسواقرخَالاالرائعالانجاز

وجودضرورياًليسأنهنجدالعشاء،مائدةعلىلكن.أخرىشعوبخياراتمع

الأرز،الباستا،مقدارلتحديدالمطلوبةالمعلوماتمنالكبيرالكملمعالجةمخطط

نيويوركسكانتزويدينبغىالىالمختلفةالثقافاتمنالجاهزالطعامومطابخالجبنة

عنالمزودونييحث.ةثاّحبلاخلالمنالرائعالإنجازهذاالأسواقوحققتبها.

وهبوطاًصعوداًالسعرويتحرك،موردينعنالمستهلكونويبحث،مستهلكين

تتوافقالىوالكمياتالأسعارالأسواقتحددإذاً،.والطلبالعرضبينللموازنة

الاضافيةالكلفةمنكلاًالسعرويعكس.والمستهلكينالموردينوقدراتوحاجات

عليهابحصلالىالاضافيةوالفائدة،إضافيةمادةلتق!مالمورديتحملهاالى

الاضافيةالكلفةبينالتوفيقعلىالسوقيعمللهذا.المافىةتلكشراءمنالمستهلك

تلكاستهلاكمجتمععليهايحصلالىالاضافيةالفائدةمعمادةكلإنتاجلمجتمع
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فائدةوأعلىممكنسعربأقلالمنتجةالبضائعمنسلةالسوقفيوتظهر.المادة

في،الحرةالأسواقأنعلىتدلرياضيةإثباتاتالاقتصاديونويمملك.ممكنة

مع-للجميعبالنسبةالاقتصادلمواردممكنتوزيعأفضلإلىتقود،معينةظروف

الأشخاصلبعضأنالمزعج)طبعأ،.الأوليةشخصكلحيازةالاعتباربعينالأخذ

"آدموأشار.(الأخيرةالفترةتلكإلىبنفسيوأنتمى؟الآخرينمنأقلمواهب

يعملمناكلاًأنرغم،النظامهذايحققهالذيالاجتماعىالمكافلإلىحميث"

الذاتية.مصالحهمنانطلاقأ

زيارةأيهراء.هذا.السوقابتكارفينفسهإلىلضفلاًامئادالغربينسب

أميركاأوالأوسطالشرقآسيا،،أفريقيةفي)خارجي(الطلقالهواءفيس!وقلأي

الحكاياتوتقول.الفقيرةالبلادفينشيطةالأسواقأنبسرعةستقنعكماللانينية

.الغربمعالاتصالسبقتالأسواقتلكأنالتاريخية

والدين،أييعرفوكما.البشريةالطيعةفيعميقأمغروسةالسوقمواهب

بهقامشيءأولجدأ.مبكروقتفيالتحارةبنالربحمفهومالأولاديستوعب

يافعينكانواعندماالفصحعيدفيالجرانزيارةبعدو"غريس""كاليب"راشيل"،11

تحبفيما،السادةالشوكولاتحبراشيل"11-.ممقايضتهوالبدءجمعوهماوضعهو

"تومقاموعندما.السودانيالفولزبدة"كاليب"ويحب،الحليبشوكولااغريس"1

يتصرفكان،ا"نفا"هاكمعسنعلىالحصولمقابلحشرةسوير".ممقايضة

.("3)الأعمالإدارةفيماجستيريحمللأنهولي!،غريزيبشكل

لمانسبةجداًعاليأالموردونيضعهالذيالسعريكون،البضائعلبعضبالنسبة

وليسالبضالًع.تلكبإنتاجالموردونيقوملاولهذا،دفعهالمستهلكونيستطيع

الخطميمعالفواكهبخليطالممزوجللهلامنيويوركفيجاهزمنتجسوقهخاك

وبعكسأوهايو.،غرينبولينغفييافعاًكنتعندماتعذهوالدتيكانتالذي

لتغطيةمعقولسعرلدفعالمستعدينالمستهلكينذوقالحلوىهذهتلبّىلاالفطائر،

.الحلوىتلكلمحالوجودولاللفطائرمحاللديناولهذا،المورديننفقات

أوهايوسكانلدىكانوإذا.مفيدةتجاريةتبادلاتالأسواقحركةتتضمن

منيلزمهممماأكثرنيويوركلسكانيتوفرفيماالفطائر،منيلزمهممماأكثر
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قوةوحددت.الحلوىمعالفطائرتبادلواإذاأفضلالجميعوضعسيكون،الحلوى

معاير،المادتينهاتينمنبهيحتفظونوما،والحلوىالفطائرعلىللحصولرغباتهم

تبادلأيأن-النقطةهذهإلىالحرةالأسواقمنتقديمنالكثيرينتبهولا.التبادل

الدرجة.نفسإلىبالضرورةليسولكن،أفضلوضعفيالطرفينكلايجعلطوعي

إذا-الطرفينلأحدبالنسبةجدأعالياًالسعربداإذابالعدلشعورناوسيتراجع

عالٍوطلبإليهايحتاجمماأكبرحلوىكمياتنيويوركمنالشخصلدىكان

مساومةفرصةأنهيبدوماأوهايومنالشخصأمامستكونعندهاالفطائر،على

استفادإذاحئذلك،ورغمالفطائر.مقابلالحلوىمنالكثيرعلىللحصولكبيرة

بعمليةقاماإذاحالأأفضلكلاهماسيكونان،نيويوركتاجرمنأكثرأوهايوتاجر

.التبادل

الموردونةثاّحبلاويفتش.مفيدةتبادلاتعندائماًالمستهلكونةثاّحبلايفتش

.للحلوىألفيةخطةمنالأسواقتستفيدولابها.يتعاملونمربحةمنتجاتعن

!ضي؟،ةعف!نبعل؟شو؟ق

بأنالعامالادراكالمالأسواقتدحضهذا؟بكلالمالأسواقعلاقةما

أرضلشراءاقتراضوتستطيع.صفقطالخابرأحمالكمقيدالمستقبلفيالاستثمار

إذامماأسرعبوتيرةلكن،ينبغىمماأقلبوتيرةهذا)يحدثصغيربعملالبدءأو

الاستثمارعائداتتجعلأنهاالمالأسواقجمال.(موجودةغيرالمالأسواقكاش!

الىالصغيرةالقروضبرامجحماسةالفكرةهذهوتذكيللحميع.متوفرةالمرتفعة

بنغلاديش.فيغرامينمصرفحالهوكما،المعدمينالفقراءإلىتصل

الىالنسبة)أي:العائداتالمالأسواقتوجه،الجميعمشاركةلإمكانيةنظراَ

منمختلفةأشكالنحو(الأصليالاستثماركلفةدفعبعدعليهاتحصلون

صناعةأيمجالفيالدخولشخصأيويستطيعالاقتصاد.عبرالاستثمارات

بيعمجالالناسمنالكثرسيدخل،كبيرةالفطائرمحالعائداتكانتوإذايريد.

الناسفيهيضخلااقتصادوأي.الطيعيةمستوياتهاإلىالعائداتيدفعواحئالفطائر

إنشاء،الأراضىشراء،التعليمعلى)الحصولالنشاطأشكالكلعبرالعائدات
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منكاملبشكلأيضاًيستفيدولا.حرةسوقاقتصادليس،(غاجديد...عمل

سحبناإذاسيحدثعمابالسؤالذلكرؤيةوتستطعون.الموجودةالمدخراتكل

مرتفعنشاطفيووضعناها(الحلوى)محالالعائداتمنخفضنخماطمنالأموال

أقل.ممقدارالجاهزةالحلوىصناعةفيالمنتجقيمةوستهبطالفطائر(.)محالالعائدات

مقدارمنأكبربشكلالاقتصادسيستفيدوهكذاالفطائر،صناعةفيسترتفعمما

علىالحصوللكنوقت،أيفيمتساويةالعاثداتتكونولننفسها.المدخرات

وولفيالأعمالرجالويبحث.ممكنةالمنتجذلكمثلمنمجانيةمكاسب

وبالاستثمار،عاليةاستثناثيةعائداتتدرنشاطاتعن،"غيتسابيل1أو،ستريت

المنخفض.العالًدنشاطاتعنالمالرأسيبعدونفيماعائداتها،يقللونفيها،

ةثاّحبلا(لاففقط-الاستئماراتعنمسؤولمركزيمكتبيوجدلامجددأ،

فيقطاعاتعبرالمالبتوزيعمريعبعملالمخططونوسيقومابالية.المؤسساتمثل

الذيالقطاعحولمعلوماتعلىللحصولطريقةيمتلكونلالأنهمالماليةالأسواق

الىالماليةوالموسسات،والمستثمرينالمدخرينمنالكثيرويوجد.الأرباحأعلىيدر

الاثنين.بينالوسيطدورتلعب

(2)و،الحرةالسوقفعاليةلضمانرائعمصدر(،)الماليةالأسواقأنالنتيجة

والاستثمار.الإقراضطريقعنالألراءفيالجميعمنهايستفيدأنيمكنفرصاَتقدم

منإيجابيةحلقةعلىنحصل،المالوأسواقالسلعأسواقفضائلمزجناإذا

طلبعليهمنتجاًعرضناوإذامواطنينا.احتياجاتلسدناجحبحثلأيالمعلومات

الانضاج،توسيععلىالمكاسبوتغرينا.كبرةمكاسبعلىسنحصلشديد،

لتصنيعالطلبعليهايقلأخرىمنتجاتعنبعيداَالأوليةوالموادالعاملينوسب

جىفيالمشاركةالخارجيونالمستثمرونويريد.الطلبعليهيكثرالذيالمنتج

أكبر.بشكلعملنانطاقلتوسيعالتمويلمنالمزيدويمنحوننا،المرتفعةالعائدات

المستهلكين.احتياجاتلسدجديدمنتجلابتكارمماثلبشكلقويْحانزويوجد

الزبائنلمشاكلحلولعنبالبحثالخاصةللمعلوماتالايجابيةالحلقةوحعلت

الخارجيةالمساعداتليت)يا.الناساحتياجاتلسدالضاريخفينظامأفضلالسوق

نفسها!(.بالطريقةتعمل
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خلالالمحققةالنجاحقصصفيالشالًعةالفكرةلكن،وحسبذلكليس

الهند،،الصين،تايوان،سنغافورةكوريا،-كونغ،هونغ-الماضيةالقليلةالعقود

غالبأ)البعيدةالبلادتطكفيالنجاحعنالباحثينأنهي-اغبوتسوانا...تشيلى،

عالمية.أسواقعبروغالبأ،السوق.ممعايرجهودهماختبروا(السوقاقتصادياتعن

مالمالعابقيةيشترىهلبالاستثمار؟انصةالأجبىالاستثمارشركاتقامتهل

تحقيقنحوللتحركمعلوماتةثاّحبلامنحممانعم،الجوابكانينتحونه؟كانوا

فيالمبسئطةالرؤىعناختلفتالسوقنجاحاتتحقيقفيسبلهمأنرغمالازدهار،

بالصدمة.العلاج

ثقعةإثىة!!قث؟من؟لائم!و؟قط!شه

كلالأسواقتجعللالماذاالسؤاليصبح،السوقلأمجادالتهليلهذامع

هذامنوالقصد؟الأمةلنجاحبسيطةوصفةيقدّملاالكتابهذا.غنيةالمجتمعات

منمشؤلقتمازجمجردوإنما،سحريةلوصفةوجودلاتماماً:العكسالفصل

وتتطور.للاْسواقالأساسيةوالمعاييرالقمةإلىالقاعدةمنالاجتماعيةالمؤسسات

يمتلكولاالعملاءبممنالكثيربهيقوممانتيجةنفسهاتلقاءمنببطءتلك

.والمؤسساتالمعاليرتلكلابتكارمنهحاًالغربيونوالدخلاءالمخططون

بالمحصلة،-الآنجدأالفقراءلأولصكالعونمنالكثرالأسواقتلكتقدملا

أملويعتمد.احتياجاتهمسدعلىالسوقئحاثةتحفّزأموالالفقراءلدىليم!

المرتكزةالتنمية(1):الكتابهذاعليهمايركّزاللتينالقوتيننفسعلىالفقراء

الفصلهذايقدمها)الىوالفقراءالأغنياءمنكلأسترفعالىالوطنيةالأسواقعلى

الفربيةالمساعدات(2)و؟(الغربيةالمساعداتمنللاستفادةجداًمعقدةبطريقة

الوطنية.الأسواقتنميةتصلهمحئالفقراءمنعوزاًالأشداحتياجاتلسد

استنباطمثل،الأسواقمنبعفالأفكارأيضاًاستعارةْالغربيةالمساعدات"ششطع

.(الزبائنمنالمعلومات

لكنالأمر،دراسةفيأمعناكلماتعقيداًأكثرالفقراءلمساعدةالسعىيصبح

سوقفرضفيالمخططينطموحعنتتخلونحالماأمليوجدتستسلموا!لارجاءً
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العالميةالمشاكلبعضإلىالفصلهذافيوأشير.القاعدةإلىالقمةمنعالميةحرة

البلادباختلافتختلفالحلوللكن،الفقرةالبلادفيالأسواقتعانيهاالى

.المعقدةوتواريخها

إلىالقاعدةمنالأبحاثعنيغفلأنهالأسواقعلىالاطراءمعالمشكلة

الىالرئيسيةالأشياءوأحدجيد.بشكلتعملالأسواقلجعلالضروريةالأعلى

فيالمشتركينلمنعطرقإيجادهوالاجتماعيةوالمؤسساتالمعاييربهاتقومأنينبغي

نأورغمالغش".11بواسعبشكلالمعروت،"الانتهازيالسلوك11منالصوق

يصبحلاهذاأنإلااجتماعيأ،مفيدةالذاتيةالمصلحةأنتعىالخفيةاليدنظرية

.الأطرافبينمفيدةمحتملةتبادلاتوجودتضمنمعاييروجودمعإلاصحيحاً

هوكماالاقتصاديةالتنميةللجشعبالنسبةوالتوازنالضبطفقدانيمنعأنويمكن

.الأسواقفقدانحال

لك.أقذمهالذيالمنتججودةمراقبةتستطعلاعندماالغشأشكالأحديقع

المقليةالذرةشطائروأبيعكالمكسيكمدينةفيمحلاَأديربأنأغشّكأنوأستطيع

دائمأ(.يديّأغسللاأنيلنقل-الضفاصيلمن)سأعفيكم.صحيةغ!يرظروففي

غروبطريقةةرّضحملثمطائرينبغىمماأكثردفعتأنكتدركلاحقاً،تمرضوعندما

مشاكل.علىينطويالتبادلأشكالأبسطوحئ،عامةمشكلةالجودة.صحية

أقلسعراًستعرضكنت،صحيةغيرتكونربماالذرةشطالُرأنعرفتكنتوإذا

ذرةشطائرلكوبعتمكلفةلكنهاآمنةطعامإعدادوسائلياعتمدتوإذالها.

ثمcالمنخفضالسعرستعرضالآمنةإعدادهاطريقةمراقبةتستطعلملكنك،صحية

تحضيرطريقةباعتمادنفسيأزعجلنلهذا.التبادلذلكفييخسرمنسأكون

الاحتفاظحئوأستطيعتتوقعها.الىالمتسخةالذرةشطائروسأبيعك،صحية

اهمّدقأالىالذرةشطائرتحضيرفيجداصحيةطرقواعتمادالمكوّناتبأفضل

يقدملاوهكذا.رديئةتحضيروأساليبتانّوكمذاتالشطائروأبيعكلعائلى،

بجائزةبيركلىمنأكرلوف"اجورج1الاقتصاديفاز!صحيةذرةلغ!طالًرالسوق

الآنفةللفكرةوفقاًالمستعملةالسيارات.ممبيعاتالمتعلقةدراستهعلىنوبل

الجديدةالسياراتعنمحعيرأتقلالمستعملةالسياراتمبيعاتأنوتبين.((4)ركذلا
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بائعى)ولدىالسياراتجودةحولمعلوماتلديهميكونلاالمشترينلأن

الحمامض(.الليمونلبيعنزعةالمستعملةالسيارات

الدفعيعدّلا،التبادلاتمنللكثروبالنسبة.الغشمنأخرىأشكالتوجد

يكونالدفعأنأوأولأ،تأتيالخدمةأنإمافغالاً.الخدمةعلىالحصولحال

تسليمعدمأوالدفعبعدم-العقدمنيتنصلأنيمكنلاحقأيأتيمالهذا،همسبقأ.

المزارعينمنوبصلحارفلفل،طماطم،طازجلحمطلبوأستطع.الخدمة

المنتج،لتسليمبالعناءجديررحلتهممردوديكونأنوينبغى.مطعمىلاحتياجات

لهمدفعتهمامعويختفونذلك،بعديظهرونلاوربمامقدمأ.الدفعسيطلبونلهذا

بإعادةالمدينلدىنيةلا-الدينأسواقفيالمشاكلهذهمئلوتوجدسلفاً.

الدين.لتحصيلقوةالدائنلدىيكنلمماالقرض

ويطلبالغداءوقتذروةقبليظهربأنالمورديمارسهاربماأخرىخدعة

قدالوقتسيكون-ضائقةفيبأنىيعرفوهو،عادةأدفعهمماأكثرإضافيامبلغأ

عمليةمنمامرحلةفيغالباً-االاعاقةا11مشكلةإنها(خر.موردألأجدفات

أحدوجئ.إضافيمبلغطلبويستطيعبالآخرالأطرافأحديتحكم'التبادل

الامبراطوريةعهدبدايةفيثروة"كراسوسا"،ويدعىقيصر"،ايوليوس1معاصري

أثناءالحرائقإحمادلنعلىتفاوضكانتخاصةنارشركةبإنشائهالرومانية

اندلاعها)5((.

بك؟؟ثوئوقلممتطيح!

جدأ،صادقينوأنتأنانكونوربما.الأسواقتبادلاتفيللغشحلوليوجد

الإنسانفيمغروستينوالأمانةالصدقخصلتاوتبدوبعضأ.بعضنانغشولا

.(!6)الذاتيةالمصلحةتحقيقمناحتمالاَأكثرالمقايضةيجعلممابيولوجياً،العاقل

الأدنىالحدهذايفوقوالجماعاتالناسبينالثقةفياختلافاتويوجد

العرقيةالمجموعاتإنالثقافةعلىيشددونالذينالبعضويقول.البيولوجي

والاجتماعية،السياسيةالحوافزبأن؟خرونويناقش.للصدقمعاييرترّوط

.الصدقمعيارتحددوالاقتصادية
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يأ"الثقة"،أو"الاجتماعي"الرأعالمنمختلفةمقاديرالمختلفةالمجتمعاتتمتلك

نمنحهاالىالثقةالأمانةوتختبر.كراهٍادونبالقوانينالناسمنمجموعةتتقيدكيف

مشكلةهناكيكونلنغرييأ،كانإذاحئبالآخر،مناكلوثقوإذاتماماً.للغرباء

الثقةتأثيراتكيفر"،و"فيل"كناكاستيف1،الدوليالبنكفيالاقتصاديانواختبرغش.

هلعام،ابشكل1:مختلفةأمممنالناسسألتالىالرأياستطلاعاتنتائجباستعمال

معالتعاملعفيالحرشديدلستأنكأوثقة،محطالناسمعظمبأنالقوليمكنك

الجواباختارواالذينالأشخاصلنسبةوفقاًالثقة"ا11وا"كيفر"ا"اكناك"اوقاس.ا؟االناس

الغنية،المجتمعاتفيمنهاأقلالمنخفضالدخلمجتمعاتفيالثقةأنووجدا.الأول

الشكل7ويظهر.(17)لقأاقتصادينموبنسبةتتمتعالثقةفيهاتقلالىالمجتمعاتوأن

مجموعاتأربعإلىالاختبارعينةقسمناوإذا.والدخلالثقةبينالقويةالايجابيةالعلاقة

أعلىالفرددخلأنسنجدثقة،الأكبرإلىالأقلمنواستعرضناها،الحجممتساوية

تلكإلىتفتقرالىالمجموعةفيعليههومماببعضهمأنرادهايثقالىالمجموعةفيبكمير

فيأطفالهنيتركنالأمهاتأنلدرجةجدأعاليةالثقةحيث،الغنيةالدانمركوفي.الثقة

الفيليبينوفي.بالناسيثقونأنهمْ/ه58قالبالتسوّف،قيامهنأثناءمراقبةدونالشارع

.السكانمنفقطه/ه5عندسوىموجودةليستالثقةهذه،الفقيرة

!،"؟مهو.ْ
اال!!م-الدبمخل؟2.!م

95"و!ؤ

!ث!ه1ث!

ثتِ!م8،!ثر
6،ه!

لم2ه!ة"
*!،4

7؟5

!و2.!!
5!

جدأالقلبلةةث!لاالقليلةالثمَةالعالبةةث!لاجدآالعاليهَالثفهَْ

ال!رد.ودخلالثفة.7الشكل
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تقريباًمجتمعكلويتمتعب!غرلإء.تثقكنتإذافيماهوهنايهمماأنلاحظ

عائلتكبأعضاءفقطتثقهل.الثقةمقدارهووالمهم.أفرادهبينتعاونيةبعلاقات

وأ،القريةأو،العشيرةأو،الكبيرةالعاثلةلتشملتتسعالدائرةأنأمفقط؟المباشرة

تثقأنيمكن،الثقةفيهتنعدممجتمعوفيكانوا؟مهماالغرباءكلأوالعرقيةالجماعة

اليس1تائلاً:حظهفيليبيىأعمالرجلوندب.سواهمدون،وعائلتكبأصدقائك

.(18)افقطاشخصيولاءوإنما،مؤسساتيولاءلدينا

ريدزر-مجلةوقامتالغرباء.تجاهالجيدالطوعىبالسلوكأيضأمرتبطةالثقة

نقوداًتحتويمحافظإلقاءفيهتموالأوروبيةالأميركيةللمدنمسحبإجراءر/يجسرَر

النقودمعالمرتجعةالمحافظعددالدراسةتدّدحو.عشوائىبشكلشوارعهافي

سوالعلىبنعمالإجابةنسبةمعبقوةمرتبطةالمرتجعةالمحافظنسبةوكانت.كاملة

عاليةالدانمركفيالمحافظردنسبةوكانت.الشقةتناولالذيالرأياستطلاع

الثقةأنإلىالنتائجوتشيربالغرباء.ثقتهانسبةهىكماتقريباً(،"عيدتكل!

وفي.الشخصيةالعلاقاتفيهاتقلالىالمدنفيمنهاالصغيرةالبلداتفيأعلى

كوةفيتقففتاةمنفيلملحضورتذكرةشراءتستطعأوهايو،-غرين،باولينغ

،شخمعبورهأييستطيعمدخلعبرالدار،بهوإلىتمشىثم.العرضدارخارج

فعلاً!تذكرةاشتريتقدكنتإذافيماأحديتأكدأندون

التبادلاتفيالغشمنالقلقانخفضكلماأكبر،الثقةنسبةكانتكلما

قوية./غريبمألوفبذهنيةالمكسيكمثلفيهالثقةتنعدممجتمعويتميز.التجارية

بأسلالكنلأشقائك،شىءأيوستفعل"أشقاء".العاميةباللغةالأصدقاءويدعى

لهذاالغرباء.معفظلكنك،معارفكمعمذهلبشكلدمثاَوتكون.الغريببسرقة

السيداتببعضتدفعلاحقاًلكنك،اجتماعيةمناسبةفيلسيدةالبابلتفتحتقفز

.سيارةلتستقلجانباً

كلمدغشقرفيالحبوبتجارويتفقد.العملمناحىكلفيفعلياًالثقةتؤثر

يوظفونلاإنهمالتحارثلثويقول.بالعاملينيثقونلالأنهمشخصياًلهمشحنة

شركاتحجممنذلكويحد.السرقةمنخوفهمبسببالعمالمنالمزيد

الشركاتتنحو،عديدةبلادوفي.(،9)المحتملةالتاجرأرباحمنويخفف،الحبوب
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لهذا.بالثقةالجديرونالوحيدونهمالعائلةأعضاءلأنعائليةمؤسساتلتكون

العائلة.بحجممحدودأالشركةححميكون

ثثغئطش!ى\خرىحثولي

للانتهازية.أخركطشاملةحلولتوجدالبعفى،ببعضنانئقنكنلمإذاحئ

ومكاتبوكالاتيوجد،الديوندفعأوالمنتجاتتسليمعدميخصوفيما

عيوبمنالمستهلكالكفالةوتحمي.المشاكلتلكمعالجةيمكنهامتخصصة

التصنيع.

ليستالتبادلاتغى.بلدمثلالحلولهذهاستعمالفقيربلديستطيعلا

.الديونمعالجةومكاتبلوكالاتجداًمكلفةوالاتصالات،الكفايةفيه.مماكبيرة

ديونه.دفعفيالضهاونيستطعمملماالكفالهَاحترامبعدمالتملصالمورّدويستطع

التبادلاتتستحقولا.الأمثلالحلهيالمحاكمبأنالاستنتاجإلىتقفزلا

نأالدراساتإحدىووجدتبشأنها.تُرفعالتيالقانونيةالاجراءاتكلفةالصغيرة

متوقع،هووكما.النزاعاتلتسويةالمحاكمإلىيلجأونامّلقالأفارقةالمصنعين

الاعتماديمكنولا.(2أصغر)ْالمؤسسةححمكانكلماالمحاكمإلىاللحوءيقل

-للفسادعرضةأكثروهي.حالبأيفقيرةبلادفيالمحاكممثلمؤسساتعلى

حسبماالأمورليرىالقاضييهددأورشىسيدفعالأقوىأوالأغئالطرف

يرغب.

أيضأ-الفقيرةالمجتمعاتفيفاعليةأقلبطريقةالديونمراقبةمؤسساتتعمل

منللكثيرحاجةيوجدولا.ورائهمأثراًنوفّلخيلالأنهمصعبةالمحتالينملاحقة

تكونماونادرأفعلاً.قليلالسيارةيقودونمنعددكانإذاقيادةشهادات

حالفيهواتفأرقامهناكيكونولن.الأكواخمدنفيواضحةالرحميةالعناوين

الغث!لمكافحةالخاصةأوالرحميةالموسساتغيابويعى.موجودةالهواتفتكنلم

صحى(.غيررديئأطعاماًتبيعالأغذيةشركات:ي1)أيضأغائبةالجودةبأن

تتركلاالى-و-احملادفعطريقةعلىالفقيرةالبلادفيالتبادلاتمعظموتكون

أسواقيكونربماالغنيةالدولفيتقريبوأدق.بالمالرديئةسلعلمقايضةأثرأ
http://www.al-maktabeh.com
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"مارسلالاقتصاديويقولبالمزاد.البيعأو(الحرامية)سوقالمستعملةالأشياء

سوقاقتصادلديهاأنريقيةإن(شروحاتهبعضإلىالفصلهذا)استندفافتشامبز"

.حرةسوقاقتصادوليسمستعملةأشياء

...توفن!بهقط؟لافر

وفي.للغشحلولعنالبحثفيمبدعونالفقراءسابقأ،ذكرناهماكلرغم

الوقتثنييولدونالذينالقبيلةرجاللكلرابطأالعمريةالفئةتعدأنريقية،غرب

...عادةالعمريةالجماعاتاتؤديانيجيريا:فيأواكو،مقاطعةلرئيسووفقاً.نفسه

مزارعوتدبر،والدينالتوفيرجمعياتدورتؤديإنها....الذاتيةالتنميةفيدورأ

ليصبحواأهلاًيكونواأننفسهالعمرمنالأشخاصعلىوينبغيلأعضائها...

عليهموينبغي.المجتمعفيمستقيمينأفراداًيكونوابأنوذلكالجماعةفيأعضاء

.(2،)اجركةابأيمدانينيكونواوألا،العقلبرجاحةويتمتعوابجد،يعملواأنأيضاً

أعضائها.لدىالانتهازيالسلوكظهورالعمريةالجماعةح!و

يخدعلنوهكذا،مستمرةتجاريةعلاقةعلىالمحافظةفيآخرحليوجد

التجاريةالأطرافوتبقى.المستقبليةالتجارةكلبخسارةويجازفالآخرأحدنا

"مارسلويقولبعضاً.بعضهاثقةتنالحئالوقتمنلفترةالاختبارتحتالمحتملة

الدفعفيتسهيلاتزبونأييمنحونلامدغشقرفيالحبوبتجارإنفافتشامبز"

إنهمالأفارقةالمصنّعونويقول.معهنقديةتبادلاتلعضرإجرائهمبعدسوى

حئزبونمعالمتكررالتبادلمنشهراًعشراثيإلىستةبينماإلىيحتاجون

فيماثقةعلاقةالأعمالرجالينشئوحالما.(22)بالدفعتسهيلاتمنحهيستطعوا

إحدىووجدت.جديدةعلاقةإنشاءتكاليفيدفعوالاحئبهايستمرون،بينهم

.سنواتسبعإلىيصلأفريقيةفيالتجاريةالعلاقةاستمرارمعدلأنالدراسات

تصادقالىالأطرافالمتعددةالأعمالمنشبكةإلىالانضمامأيضاَونستطع

شطائربيعمحالأصحابيستطع-ثالثةأطرافإلىتوصياتوتصدرسلوكناعلى

يمكنالذينالموردفىحولالمعلوماتفيأعضاؤهايشتركتجاريةجمعيةتشكيلالذرة

كله.السوقبفقدانهرلاءأحديخدعالذيالموردويخاطر.عليهمالاعتماد
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بينهمفيمايتفاعلونأشخاصبينممكنةكلفةبأقلالشبكاتتلكتتشكل

إي..ل"و"روزنبرغاناتان1الاقتصاديانالمؤرخانوربط.أخرىلأسباب

خلفكانواالذينالأعمالورجالالرأعاليينمنالعديدتعلمكيفبيردزل"

فيمعاًبعملهمبعضاًببعضهمالثقةعشرالتاسعالقرنفيالأميركيةالتصنيعثورة

شيوعاًالأكثرالحاضنالعرقيةالجماعةأوالعائلةوتعتبر.(23)الأهليةالحرب

اللقاءاتخلالالبعضببعضهمالثقةأفرادهايطوروالي،الاجتماعيللتفاعل

وتثقالعرتية.والمهرجاناتالميلادأعيادالجنائز،،الزفافحفلاتفيتحدثالى

أنهملدرجةبعضاًببعضهماجشماعيأالمرتبطينالأعمالرجالمنمجموعة

فييشتركونولا،مشترينأو.مموردينويوصونقروضاً،بعضأبعضهميمنحون

فقير،مجتمعفيالأعمالمجالفيعادةعرقيةجماعةوتبرزالاعاقة".11عمليات

)يمتلك.أفريقيةشرقفيوالهنود،الصناعيةالثورةقبلأوروبةفياليهودمثل

منه/ه1سوىيشكلونلاأنهمرغمكينيا،فيتقريبأالأعمالكلالهنود

الجنوبيةالمناطقوفي.المكانةتلكاللبنانيونيحتل،أفريقيةغربوفي.(السكان

الأفريقيةالجماعاتإحدىغالباًوتهيمنوالهنود.البيضهناك،أفريقيةمن

جمهوريةفيولوباكالميرون،فيباميلك-مابلدفيالتجارةعلىالأهلية

فيوسيراهولنيجيريا،فيوإيغبو،أفريقيةغربفيوهاوسا،الديمقراطيةالكونغو

)"اشبكةالبحاروراءماالصينيونيلعب(سيا،شرقجنوبوفيغامبيا.

يأتيمثلاً،-صغيرةالجماعاتهذهتكونماوغالبأالدور.هذا("الخيزران

فوزهوإلىكانتونمنالممتدةالساحليةالجيوبمنالبحاروراءماالصينيون

.(24)(اليومنفسهاالصينفيالاقتصاديالازدهارتقودنفسها)المنطقة

المراقبينأحدولاحظالغش!.مشاكلمنالعديدالعرقيةالشبكاتتلكتحل

يتمما،اتفاقمنالصينيينالأعمالرجالأحدتبرأإذاأنه"الخيزراناشبكةهـ1

العديدداخلالبحاروراءماالصينيينلانتشارونتيجةالسوداء.القائمةعلىوضعه

ووجد.التجارةمنوالمحليةالدوليةللمكاسبيرؤجونف!نهم،الدوليةالحدودمن

بينمعتادهومماأعلىالدوليةالتجاريةالتبادلاتأن"راوخجيمس11الاقضصادي

البحار.وراءماالصينيينمنكبيرةأقلياتكلاهمايضمانبلدينأي
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الجيد.السلوكلتعزيزمختلفةاستراتيجياتأخرىعرقيةشبكاتترّوط

وحبوبالماشيةتجارةوساطةفيوتعملالمنازلنيحيريا،عبدانفيهاوساوتمتلك

مناختفواثمالتجاريينشركاءَهمالسماسرةغشنوإذا.الدوليةالكولاشجرة

وسيمخ.كضماناتقيمةمنازلخلفهميتركونأنهممشكلةستواجههم،عبدان

بالفرار.يلوذونعندمامنازلهمبيعمننيشاّشغلاهؤلاءهاوسازعيم

تمنع"الجوانبمتعددةعقاباستراتيجية11ااغريف"أفنرالاقتصادييصوّر

معالتجارتعاملنسبةارتفعتكلماإنهويقولالضجار.منشبكةغشمنالزبائن

عملائهأحدالتجارأحدوضعوإذا.الغشعمليةفيكثرأمعنكلمايغش،عميل

لذلك-نفسهالعميلمع؟خرونتجاريتعاملربماالسوداء،القائمةعلىالغشاشين

أعضاءكلوافقوإذا.الجوانبالمتعددالعقابنتائجنفسيثمرلاالثنائيالعقاب

سيعمل،منهمواحداًغشّالذيالعميلذلكمعمجدداالتعاملعدمعلىالشبكة

بالقدربينهمفيمايتفاعلونتجارمنالشبكةوتتألف.العملمنإخراجهعلىذلك

العقاببوجودوهكذا،.نوّشغيالذينالعملاءحولالمعلوماتلتبادلالكافي

11"غريفواختبريغشوهم.لنالعملاءبأنيثقواأنالتجاريستطيع،الجوانبالمتعدد

،(القاهرةاستوطخوايهود)تجارالمغاربةعشرالحاديالقرنتجارعلىالفكرةهذه

.(25"اهدنعمحاكمأيغيابمعحئعملاء،عبرالمتوسطأرجاءفيعملواالذين

وتجمع.جديدةأعماللإيجاداستشاريةخدماتأيضاًالعرقيةالشبكاتتقدم

التجميع،معامل،الانتاجتانّوكمإلىيحتاجمنحولمعلوماتالخيزرانشبكة

المعلوماتهذهتمريرويستطعون،البعضبعضهمالجميعويعرفوغيرها.التمويل

الشبكةوتطرد.المحتملالتحاريشريكهميعرفونلاالشبكةفيثالثةأطرافإلى

.(26)معلومةأيإلىالوصولإمكانيةحينهايفقدوالذى،السلوكيسىءشخصكل

بسوقشبكة

يوجدولا.أفريقيةفيالطلقالهواءأسواقأكبرأبابا،أديشمدينةسوقفيأنا

للأولاد.والهدايااليدويةالمنتجاتبعضلشراءذهبتوقدهضا.الأسواقفينقص

بعد.هناكالقطعمنعدداًوابتعت،معين.ممحلالأجرةسيارةسائقونصحى
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كنافيماوتحدثنا.السوقفيأخرىمتاجرلرؤيةالمحلصاحباصطحبىذلك،

يشكلولا.التجارةتتعاطىإثيوبيةأقليةوهى"غوراج"،منأنهوأخبرني،نمشى

مجملمنه/ه34يمتلكونلكنهمأبابا،أديسفيالعاملةالقوةمنه/!هلسوىالغوراج

علىساومحيث،السوقفيآخرينغوراجتجارلىٍاواصطحبىفيها.الأعمال

توصياتهوأتاحت.(محلهفيفعلتمماأفضلصفقاتلي)عقدعىنيابةالأسعار

.الصفقاتلعقدوللمالكينليالفرصةخرين1غوراجمتاجربزيارة

شعوبوتعمل.الذاتلحفظوسيلةالعرقيالتخصصهذايصبحأنيمكن

الأعاك.تجارةفيفكتوريا،بحيرةمنبالقربتعيشالىكينيا،في"لو"قبائل

مومباسا،فيالتجارةهذهأفرادهامارسالأحماك،تجارةفيالو"1قبيلةلسمعةونتيجة

نأالكينيونفكروإذا.الهنديالمحيطساحلعلىفكتوريا،بحيرةعنجداًبعيداً

عندهاسيفضلون،الجودةعاليةبأعاكتزويدهملضمانشبكةتمتلكالو"1قبيلة

قبيلةأفرادوسيدفع.أخرىعرقيةجماعاتمنبدلأالو"1تجارمنالأحماكشراء

المجموعاتلكنالأعاك،تجارةمجالخارجالأخرىالعرقيةبالمجموعاتالو"1

فيالتحزئةمتاجرمنشنبكتهممعالهنودمثلاً،-آخرعملاًتجدربماالأخرى

لنمثلما،نيروبيفيا"لوا"مضاجرمنالتجزئةمنتجاتالكينيونيشترىولن.نيروي

امتهانأناالوا1منالتاليالجيلوسيجد.هنديكا!م!أتاجرمنالأسولكيشتروا

الجيلحالهوكما،تجزئةمتاجرامتلاكمنأكثرأرباحاًعليهميدرالسمكتجارة

المعاكس.القراريتخذونالذينالهنودمنالتالي

الغنيةنيويوركمدينةفيوحئ.واسعنطاقعلىالعرقيالتخصصينتشر

الهاسيداليهودويهيمن.معينةعرقيةجماعاتعليهاتهيمنمهنهناك،بالأسواق

عشر(الثامنالقرنخلالبولندافيأليعاز"بن"إسرائيلالحاخامأسسها)طاثفة

قسماًأنالدراساتوتجد.مانهاتنفيوالأربعينالسابعالشارعىِفالماستجارةعلى

.والادارةالملكيةفيتناميةالأمركيةالمدنمنالعديدفيالتجميلصالوناتمنكبيراً

فيالحالهوكمانفسها"االتجاريةالعلامة11تأثراتالأنماطهذهتعك!وربما

ربماالهند،فيالوراثيةالاجتماعيةالطبقاتنظامأنإلىافافتشامبز"1وخلصكينيا.

تتطلبأومردوفىاًأكثرالمهنبعضلأنونظراً.العمليةتلكلمثلنتيجةيكون
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الجماعاتدخلفيللتباينصيغةهذهتعتبر،الأخرىالمهنمنأعلىمهارات

المختلفة.(الطبقاتو1)العرقية

فيالحالهوكماالغنيةالدولفيجلياًليسالعرقىالتخصص،الأحوالبكل

بالجودةترتبطععةلبناءالغنيةالدولفيموضوعيحللوجودنظراًالفقيرةالبلاد

ععةلبناءطائلةمبالغالشركةوتنفق.ضخمةشركةإنشاء:الصادقوالتعامل

حجم.الغشمارستإذالتخسرهالكثيرلديهاوسيكون،التجاريةعلامتها

ضخمة.شركاتإنشاءإمكانيةتنتفىبحيثجداًصغيرالفقيرةالبلادفيالتبادلات

وفيإليها.الغرباءانضمامتمنعالشبكاتلأنأيضاًالعرقيةالتبايناتتظهر

تتعاملمانادراًوالى،التجاريةالمؤسساتمعظموالآسيويونالبيضيمتلك،زيمبابوي

إلىالدخولالغرباءمعرففالتعاولويحد.(27)الأفارقةالبلدأهليمتلكهاشركاتمع

المعدلتفوقأرباحاًبينهافيماالمترابطةالشركاتويمنحالمنافسةمنويقلل،معينقطاع

منعلىتنافسيةأفضليةأيضاًشبكاتفيالمنضوينأولئكلدىيكونوربما.الطيعى

الاقتصاديانووجدالبعفرر.بعضهممعالتقنيةالمعلوماتيتشاركونلأنهمخارجهاهم

التقنيةالمعلوماتىِفاشتركواالغانيينالمزارعينأن"أودريو"كريسكونلى""تيم

إلىللتصديرالمعذالأناناسلزراعةجديدةنرصةحولالاجتماعيةشبكتهمضمن

استعمالها.ينبغىالىالسمادلكميةبالنسبةالحالهوكما،أوروبة

وتعملنفعاً.تجديالأسواقلجعلمثاليأحلاًالشبكاتتعدلا،الأحوالبكل

الأعمالرجالمنالكثيروتفقدجدد،أعضاءوضمإقصاءعلىالشبكات

عبرالتجارةمنالمكاسبوتعتبر.أقليةعلىالتجاريالعملتقصرعندماوالموردين

تصبحالىالموضوعيةالتبادلاتمنبكثيرأقلالشخصىالطابعتأخذتبادلات

.(28)الرحميةالمؤسساتعبرممكنة

هذاعنينتجربما،العرقيةالأقلياتضمنالعملشبكاتتلّكشتإذاأيضاً،

مقاومةوكانت.السكانمنالأغلبيةبينالأسواقتجاهعرقيةعدائيةالوضع

لأن،الأخرىالمحاباةومشاعرالسامية.ممعاداةمقيدةروسيافيالسوقإصلاح

أخرىعرقيةوأقلياتالقوقاز،منعرقيةوجماعاتاليهود،أنيرىالبعض

.الحرةالأسواقمنمتكافئغيربشكلاستفادت
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الأكأأولئكمنأكبرنجاحاًجيدةبعلاقاتيتمتعونالذينالأشخا!ىيحقق

يعملليصديقويقول.عائليةالفقيرةالبلادفيالشركاتتكونماوغالبأتأهيلاً.

الأقلعلى-القريةعبقريعلىالعائلةأحمقتوظيفالأفضلمنبأنالتجارةفي

اللعبة،قواعدالرعيةالمؤسساتتضعوعندما.يغشهملنالأولبأنالوثوقيمكن

الشبكاتتعيقوربما.لمؤهلاتهوفقأمنهويستفيدالقريةعبقريالسوقيجد

الرحميةالمؤسساتسينافسونالشبكةأعضاءلأن،الرحميةالمؤسساتالاجتماعية

حرجة.نقطةإلىالأخيرةتصلحئ

فعلاً.الغنيةالدولفيالأعمالرجالربطعلىالقديمةالمدرسةشبكاتتعمل

البلادمنأكئرللمؤهلاتوفقأأعضاءهاالشبكاتتلكتوظف،الأحوالوبكل

تكون-الغنيةالدولفيأفضلبشكلتعملالرحميةالموسساتلأنالفقيرة

.جيدةالمدرسةكانتإذافقطةمّيقالقديمةالمدرسةعلاقات

المخططونيستطيعكيفبعد.الكفايةفيهامم.ًاشوشملست؟بالتشويشتشعر

ليساستيعابالأمريتطلبعندماتعملالسوقيجعلواأنالقاعدةإلىالقمةمن

الاجتماعية،المعاييرعنالقمةإلىالقاعدةمنالبحثوإنماوح!سب،الحرةالأسواق

ويعتمد؟التبادلاتتسهلالىالقربىوعلاقات،والمستهلكينالمنتجينوشبكات

الشخصية.خياراتنامجردمنأكثرعلىالاَنالأسواقفي،وأنتأناوضعنا،تحسين

منتجعلاليالرحميةغيرالاجتماعيةالعلاقاتتنميةالمجتمعفيالجميععلىوينبغى

يفهمناأنالأمرويتطلب،قليلةالخيارات.ممكنةالسوقفيالشخصيةخياراتنا

الأسواقيجعلواحئالكفايةفيه.مماالنفاثةالطائراتمننعلىالقادمونالغرباء

قليلةجهودسوىيتضمنلمالفقراءلمساعدةالسعىإنلنا.بالنسبةنفعاًتجدي

الرعية.غيرالاجتماعيةعلاقاقمتعلمفيللغاية

ير؟وضبطربئكنىر!ظب

.والأشخاصالملكيةحمايةهىلهاحلإيجادالمجتمععلىينبغيأخرىمشكلة

أناسندخللحمايتنا،قوانينودون.للحمايةالحاجةالقيمةالعاليةالملكيةوتثير

المقداريمتلكمناواحدكلأنولنفترض.كارثية-ذاتيةوحمايةتهديدلعبةفيوأنت
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ماكلتخصيص-بهيفعلهفيماخيارينسوىلديهليسلكن،المالمننفصه

علىمواردنامنجزءإنفاقأو،بالتاليأموالناوزيادة،جديدةسلعلانتاجنملك

تحتجيرانناممتلكاتعلىأيضاًونستوليممتلكاتناحمايةنستطيعحئ،الأسلحة

عندهاستحصل،نفسهالشيءأناأفعللموبندقيةأنتاشتريتإذا.السلاحتهديد

شيثاً.أملكلابأنالأمروسينتهي،البندقيةكلفةعداالأصلىومالكماليعلى

وإذاصحيحاً.العكسسيكونذلك،أنتتفعللمو،بندقيةأنااشتريتوإذا

شيئاً،مناأيينتجلن،الضواريتوازنبينناسينثصأ،السلاحكلانااشترى

الأصلى.مالهعلىاّنمكلوسيحافظ

إلافقط.الإنتاجبعمليةوالقيامالسلاحشراءبعدمأفضلكليناوضعسيكون

نتائجتحقيقمناكلويستطع.القانونيحكمهلاعالمفيقطيحدثلنذلكأن

أستطع،بندقيةتشترِلموإذا.الآخرونفعلمهما،بندقيةبضراءداثمأأفضل

وإذاما.سلعةإنتاجبعمليةالقياممنأكثرأمواليوزيادةممتلكاتكعلىالاستيلاء

ن!فلهذامنك.ممتلكاقيعنالدفاعالأقلعلىأستطيعفعلأ،بندقيةأنتاشتريت

وينتهي،عليكنفسهالأمروينطبقبها،أقومخطوةأفضلدائماًيكونبندقيةشراء

تعد،اللعبةنظريةوبمقالش!.بسلاميعيشكلاناكانلومماأقلبأموالبناالأمر

تقليدية.سجينمعضلةهذه

تستطيعحيث،المتحدةالولاياتوفي.قانونيالأسلحةشراءأنذلكيفترض

حئيدققالمطارأمنجهازأنرغمٍالمطار،إلىالطريقفيهجوميةأسلحةشراء

توازنلتفاديالطرقوإحدىمعقولا.افتراضاًهذاييدوالأظفار،قصاصةفي

.السلاحبحملالمستقيمينالشرطهَلرجالفقطبالسماحهيالضواري

معحئ،النظريةهذهتوحىكماغالباًتحدثلاهذهالضواريعلاقةلكن

نأدونالسرقةنرصمنالكثيروتمر.بحمايتكالمكلفالشرطةرجلغياب

كعقابشائناًعملاًالسرقةيعتبرالذيالاجتماعيالمعيارويعملأحد.يلاحظها

التهديدالاجتماعيةالنزاعاتأنواعمعظمحليتضمنولا.السلبضد

لكنفكريأ،عنيفةالأكادمميةالبحثحلقاتتكونأنويمكن.السلاحباستعمال

ألية.نصفأسلحةالأساتذةيستعمللا،الحظلحسن
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وجهاًفيهاالتفاعلاتتكونمجتمعاتفيتأثيراًأكثرالاجتماعيةالمعايرهذه

الأسبابأحد-الاجتماعيةالتفاعلاتتلكمثلفيهاتختفىبأوضاعمقارنةلوجه

المعاييروتبدوالكبرة.المدنفيعخهاصغيرةبلدةفيالجريمةنسبةانخفاض

الفرعمنالمزيديفقدالغىلأنالفقراء،بينمنهاالأغنياءبينأقوىالاجتماعية

بأنتثقأنيمكنكالسببولهذا.الاجتماعىالاهمالنتيجةوالدخلالاقتصادية

يهاجمك.أنيمكنلابذلةيرتديالذيالتنفيذيالمدير

الفقيرةالمجتمعاتمنالعديدفينفعاًالسلبضدالاجتماعيةالمعاييرتجدىلا

بنفسه:شخميهتمكلإنوالنساءالرجالقالفقير،برازيليحيوفي.اليوم

شخممنتعرضوإذا...فقطبيوتهمسوىيحرسونلا...كلبمثلالناس"ا

وشيتاغونغداكاأحياءوفي.(29)اايهتمأحدلا...القتلأوللسرقةالمخزلخارج

.الشاباتواغتصاببخطف"المفتولةالعضلات11أصحابيقوم،بنغلاديشفي

امرأةوتقول.(3ْ)منازلهمإحراقطائلةتحتالحيقاطىمنحمايةأموالويطلبون

حئرائعةحياتنا"كانت:مالاويفيكوفيراقريةمناناسيبكو"1تدعىسابقأثرية

فيالمزارعونويقول."يائسةحياتناأصبحتذلك،وبعدما.يوماًماشيتناسُرقت

عندمابهلنقتاتالأيامهذهالمنيهوتنباتزرعنستطيعالا1:مالاويمتامبا،

.(31)االسرقتهسيأتوناللصوصلأنالذرةتنتهي

المعاروعلىردألحمايتهاخاصةجماعاتغالبأالفقيرةالمجتمعاتتشكل

الحمايةالسلميةبأشكالهاالجماعاتهذهمثلوتقدم.الفاعلةغيرالاجتماعية

سنغوسنغوالذاتيةالحمايةجماعاتتدعىتنزانيا،فيالقرىبعضوفيللمجضمع.

وتقدمذلك،فيبدورهمالمجتمعفيالشبابويشارك.الماشيةلصوصتكافحوالى

فرضعلىأيضاًنيجيرياثنيالعمريةالجماعاتوتساعدامتنإناً.الطعامالنساءلهم

مراقبةالقرويونبدأمالاوى،فويتكير،وفي.المحليةالمجتمعاتفيوالقانونالنظام

الجريمة.منللحدالحى

وبشكلها.السيطرةعنالذاتيةالحمايةجماعاتتخرجأنيمكن،للأسف

دوروتلعبوالغمز،للإشاعاتالمحليالقصاصفرقتستحيب،سلميةالأقل

لمراسلمالاويفويتكير،فيالقرويينأحدوقالوالجلاد.المحلفينوهيئةالقاضى
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لقائهما)23(.منأسبوعقبلالموتحئلصاًأحرقتالقريةأنصحفى

خلفالشارعفيويجرّهمداناًلصأيعرّيكينيا،نيرولهما،فيحشداًوشاهدت

ذلك.أثناءويضربه،عربة

وتتمثل،(الغشإلى)إضافةالسلبعلىللسيطرةجاذبيةأقلإمكانيةتوجد

بالتجارةليسآسياشرقجنوبفيالصينيونويشتهربالمافيا.شبيهةمنظمةبقيام

العصابة،أفرادأحدماشخصغشّوإذاأيضاً.المافيابعصاباتنماواٍ،وحسب

هذهأنورغم.عليهمايدفعقياّشغلالجعلعنيفةطريقةالأخيريعتمدأنيمكن

أشارت-كونغهونغفيالأعماللشركاتدراسةأنإلا،مؤكدةغيرالمعلومات

(33)إدارتها.مجالم!فيعصاباتأعضاءضمتمنهالهه/ه5أنإلى

المافياوانتشرت.(34)الفقيرةجمايكاأحياءفيالعدالةالممنوعاتأمراءيفرض

تلبيةتستطعالقاتلةالمافياأنرغمالسوفصمِىالانهياربعدروسيامنمكانلَكفي

سابقأأوروسيا،فيفعلت)كماوالنظامالقانونينهارعندمااجتماعيةحاجات

سرقةمنشخصأيمنعالمافياوتستطععسر(.التاسعالقرنخلالصقليةفي

أنهالمشكلة.المعتديلمنعالقوةباستعمالفقطبالتهديدأراضيهاعلى؟خرشخم

علىتكتمالمنظمةأنيعىوهذاالمافيا،حمايةمنجللخروٍجيدةطريقةتوجدلا

.(3؟)ادجطويللوقتأفرادهاأنفاس

العشائر،قادة،الحربأمراءيفرض،لمالعاحولأخرىأماكنفي

.الفقرةالمجتمعاتمنالكثرفيالعدالةالقريةووجهاءالقبائلزعماء،الإقطاعيون

ثنيالقريةوجهاءطريقةحولمالاويفيالقروينلدىبالرضاعالشعورويوجد

علىوالاقطاعيونالحربوأمراءالمافيا،زعماءيحصللاوربما.(؟6)النزاعاتحل

لاالقمةإلىالقاعدةمنالحلولأنعلىالأمثلةهذهوتدل.الكاملالعميلرضا

الآلياتتلكمثلعبرتدريجيأالغريالعالمتطوروقد.مذهلةنتائجإلىدائمأتقود

الحمايةومجتمعات،الصالحةالاجشماعيةالمعاييربعضومزج،القمةإلىالقاعدةمن

تنازلمعبدأتالغربيةالدولةقصةتكونوربماالأقوياء.المحليينوالرجالالذاتية

إلىتدريجياًوتطورتالبقيةأقواهمأخضعأنبعدعروشهمعنالحربأمراء

النتيجةأنالأكاكرمميينبعضويعتقدشعبها.أمامالمسؤوليةتتحملصالحةحكومة
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غالباًالانتقاليستطعونببساطةكانواالأوروبيينلأنمراحلعلىتحققتالصالحة

أفضل.حكمإلىسىءحكممن

فيالاجتماععلماءيبدأولمكبير.بشكلمبسطأبالطبعذكرناهمايعد

بشكلالغربفيالقانونوحكمالدولةلتشكيلالمعقدةالعمليةبإدراكالغرب

مكانأيفيعملهاكيفيةحولالتكهنفييستعجلواألاينبغىلهذابعد،كامل

(خر.

حدووثمثكية

سندلديهلنفعاً.تجديالأسواقكانتإذافيماأيضاًالملكيةحقوقتحدد

؟الذرةشطائرلتحضيرمحلي.ممجملهاتشكلالىوالمعداتوالبناء،للأرضملكية

الأراضىأغلبيةأن"المالرأس"غموضالرائعكتابهفيسوتو"دو"هيرناندولاحظ

قانوني-تمليكسندلهاليسالنامىالعالمفيالفقيرةالحضريةالأغلبيةتشغلهاالى

،الذرةشطائرلبيعكشكىعلىسأحافظبأنىبالأمانشعرتإذاوفقط.مشاع

منالاقتراضوأستطع.الصحيالطعامتصنيعمعداتمنالمزيدفيسأستثمر

،الأرضلتلكتمليكسندلديكانإذافقطالمعداتتللثمثللشراءمصرف

لنأنىبالثقةالمصرفسيشعرعندهاوفقط.الحالةتلكفيضمانةإلىتتحولوالى

يسمحعندماسوىمتاحةالقروضتكونلنذلك،عندوحئ.القرضمعأهرب

وحقوق.القرضتسديدفيفشلتإذامطعميعلىبالاستيلاءللمصرفالقانون

يشعرأنوينبغى.الكبيرةالشركاتعنتحدثناإذاأيضاًشائكةمسألةالملكية

الشركة.ملكيةفيالحقلديهموأنبالأمانالأسهموحملةالمقرضون

وهذا،الأجيالوعبرالوقت.ممرورالأصوللزيادةحافزالملكيةحقوق

أضحىوعندما.المستهلكينحاجاتتبىالإنتاجقدرةلجعلغالباًضروري

(خرشخصيستوليأنأريدلا،أخرىأصولأومصانعأرض،لشراءبالاستهلاك

مصروفمنالاكوادورترينيتاريا،إيزلافيرجلاقتطحمثلاً،.الأصولتلكعلى

شىءكلفقدلكنهصغير.محارمطعملانشاءيكفىمالادخارواللباسالطعام

.(37)الأرضعلىالبلديةرئيساستولىعضدما
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تفرضهاأنمنتعقيداًأكثرالملكيةحقوق؟الملكيةحقوقيحددالذيما

الفصللمحثكمالصاً،نفسهاالدولةتكون)وربماالقاعدةإلىالقمةمنالدولة

حالهوكما،حلولعناللامركزيالبحثنتيحةالملكيةوتظهر.(التالي

استعداد.ممقدارقوياًيكونملكيتكفيوحقك.الأسواقفيالأخرىالضعقيدات

بها.الاعترافعلىحولكالذينأولثك

الأضعف.الجماعاتمنالأراضيعلىالأتوىالعرقيةالجماعاتتستولي

المتفسخةالغاباتنحوأديفاسىقبائلأفرادالهندوسالمستوطنونيدفعالهند،وفي

)البيفليسوابالصخور)83(.المليئةالقاحلةالتربةذات،العاريةالتلالوسفوح

.(أراضيهمعنبعيداًالاَخرينيدفعونالذينالوحيدين

تلكفيهاتظهرلماليومقويةملكيةبحقوقأفرادهايتمتعالىالدولحئ

الأميركيةالملكيةحقوقتكنلمو.القمةإلىالقاعدةمنتدريجياسوىالحقوق

بشكلالحقوقتطيقيتمكانالوقتذلكفيوحئ،المؤسسينالآباءفكرنتاج

المختلفة.للجماعاتتبعأمختلف

هن!م!ن"ئشنطنوجهرج

الأعلىيّدج،الأولكتابيليقرأواحصافتهمعنتخلواالذين،أولئكيعرف

مواضيعفيأقربائييقحمامايكل"1ابنهوكانكريساب"ا."توماس،السمعةالسيء

امايكل"1كانشيئأ.عنهأخبركمودعوني،الفرصةلهتسنحعندمابهالهمدخللا

ماقربأوهايو،لنهرالمحاذيالريففي1774سنةجدي(جدجدجد)جد

.ممنطقةمهتمأكريساب"امايكل1وكان.الغربيةفرجينيافيويلينغببلدةاليوميعرف

النهرمصبعندتقعلأراضٍملكيتهيعّديوكانويلينغ،منالقرييةأوهايونهر

.11السفلىو"الدائرة"السفلى"كريسابهماقطعتانالأراضىتلكوبين.هناك

مرنة.الملكيةسنداتعلىالحصولفيامايكل"1أساليبوكانت

وكان.نفسها"سسالموًالوالد11السيدأساليبهفيشككواالذينأحدكان

جيشهاحتياجاتلتأمينأوهايولنهرالمحاذيةالأراضىفييفكر"واشنطناجورج1

الأرضلقطعةملكيتهماو"جورج"امايكل"1منكلىعّداو.الزراعيةالمحاصيلمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤبيالرجلمسؤولط106َ

نإنادرةدعابةحالةفي"ا،واشنطناجورج1وقال."السفلىالدائرة11تدعىالى

بعدعلىأوهايونهرمجرىفيأخرىوأراضٍالسفلىالدائرة.كللكيةامايكل"1"إدعاء

إلىيستندلابالملكيةامايكل"1ادعاءإنقالاجورج"1أنأي"ا.باطلميلا30ً

جيدةأرض"كلملكيةيدعىاجورج"،1منهسخرالذيامايكل"،1وكانشىء.

وتكراربيعها،ثمبمالآخرينلإبعادعليهاصغيركوخببناءويقومالنهر؟مجرىعلى

.11نفسهبالأسلوبنفسهاالعملية

أساليبالأميركيةالتخومعلىالملكيةلسنداتأخرىأساليبوجعلت

تقضىأخرىتقنيةوكانت.رحميةقانونيةاستماعجلساتمثلتبدو11ا"مايكل

وتعدملكيتها.المرءيدعيالىللأرضالفاصلالحدطولعلىالأشجاربقطع

علىلاحقاًالنوابمجلسواستولىقديماً.تقليداًالأرضعلىاليدوضعحقوق

عديدةمطالباتظهرتولهذاالقدماء.الثورةمحاربيلصالحالتخومتلكبعم!

البيفرر،عليهاتفقالذيالوحيدوالشىء.التخومأراضىمنالكثيرامتلاكبأحقية

الحمر-الهنود-الحقيقيينالمالكينأن،الآخرينملكيةحقوقعلىتنازعواالذين

.الأرضفيحقبأييتمتعونلا

وليس،البيضلصالحالأرضنرز1790سنةبعدالاتحاديةالحكومةحاولت

تتناولقانوناًعشرينعنيزيدماالنوابمجلسوأتر.الأصليينالسكانلصالح

كلالولاياتسنتهاتضريعيةقوانينجانبإلى،،83وه1799بينالأرضلهَضايا

بقوةتتمتعاليالملكيةوسنداتاليدوضعحقوقبينالصراعواستمر.حدةعلى

وأقرّ.الأرضعلىمشاكلإلىالقوانينتطبيقفيالتراخيوأدّىأكبر.قانونية

c(1841سنةالديمومةصفة)اتخذ1830سنةالاستحواذ"11حقأخيراًالنوابمجلس

الحربخلالالمسكن"11قانونوشرعن.(39)ديلاوضعحقوقأساساًوشرعن

للحكومةمملوكةأرضعلىبالاستيطانقانونيملكيةسندعلىالحصولالأهلية

الاتحادية.

الحربفي"واشنطنا"بقيادةيقاتل،775سنةكريساب"امايكل1توفي

وتمت.ملكيةسنداتعلى"للحصولالقضاءأماميترافعونورثتهتاركاً،الثورية

واشنطن"،11وآل"كريساب"(لبين"السفلىالدائرة11أرضحولالنزاعتسوية
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?1834La1سنةفيرجينياريتشموند،محاكميطأخيرا41773َسنةإلىيعودوالذي

.(كبيرة)مفاجاةواشنطن"11،ل

وزرعثابتأ.(السفلى)كريسابالأخرىالأرض.مملكيةامايكل"1ادعاءبقى

طفولتهازياراتحولتخبرنييتّدجوكانت.الخصبةالأرض،الابن"عايكل"،ابنه

عائلةوبقيتكريسابا".احنا1أمها،ترعرعتحيثأوهايونهرمسكنإلى

شركاتإلىباعتهاعندما،العشرينالقرنلغايةالأرضظكتمضلك"كريصاب"

أرضفحمومنحمضخمكهرباءمصنعاليومويحتل.طائلةأرباحأوحققتالفدم

بتثبيتقضائيةأحكامأالحينذلكفيمالكوهااستصدرالى"كريساب"،عائلة

منخضراءأريكةأمياشترتكريساب"،احنا1توفيتوعندمااليد.وضع

حقوقموّلتهااليالخضراءالأريكةعلىالكتبأقرأوترعرعتإرثها.عائدات

الزمن.منقرنينقبلالمكتسبة"السفلى"كريسابأرضملكية

سند؟تبمثكههة؟

ولا.قيمةذاتالأصولتكونلاعندماأهميةالقانونيالملكيةلسندليس

تكاليفتكونوقدصدئ.صفيحكوخمجردكانتإذاتمليكسندالملكيةتستحق

اكتشفت)كمانفسهاالملكيةقيمةمنأكبرماملكيةلإثباتالقضاءأمامالترافع

التقاضىإجراءاتوتتطلب.(الطلاقمحاميتكاليفخلالمنالسابقةوزوجى

الخرالْطوضع،المسحعملياتفيالأموالمنقدراستثمارماملكيةلاثبات

ملكيةسندعلىالحصولويتطلب.الأراضىسجلاتعلىوالحفاظوالحدود

طرفأيعنالقضاءملفاتفيالبحثتستطعثمالأمد.طويلمكتوباًتقليداً

.(4ْ)للأرضملكيتهيثبتمالديهيكونربما(طويلوقتمنذمنسى)ربماآخر

.(41)عاليةالعقارقيمةكانتإذاإلامجدياًكبيرةثابتهَتكاليفدفعيكونولن

مصنعلحماية"كريساب"(لأرضيخصفيمابهالقيامعناءاليومالأمرويستحق

عليه.الموجودالكهرباء

القوانينمنالعديدحالهوكما،المتحدةالولاياتنيالملكيةقانونتطور

ووافقحدوثها.عندخاصةمشاكلمعللتعاملتدريجيةحلولخلالمن،الأخرى
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تقسيمعلى1849سنةالذهبعنالبحثحمىخلالكاليفورنيافيالمناجممالكو

كلملكيةبتثبيتمنطقةكلفيمنتخبةلجنةتقوموأن،بينهمفيماالمناجمملكية

منوكان،إليهسيؤولالذيالمنجمهؤلاءمنأييعرفيكنلموشخص.

علىسلفاًوافقواوهكذا.مشاع"ملكيةعلىالعنفاندلاعتفاديجميعأمصلحتهم

وثبت.الخاصةملكيتهثنييجده.ممابالاحتفاظمالكلكليوحمحوا،الأرضتقسيم

مالكوتقاحمهااليالرسميةغرالملكياترجعىبأثرلاحقاكاليفورنياولايةقانون

المتبعالقانونيالمعيارالسابقةالعمليةالحلولمجموعةوتحدد.(42)بينهمفيماالمناجم

تدريجيأ.

و؟ثف!طنكوف

إذاتعقيداًأكثرالملكيةوإثبات.المتطورةالمجتمعاتفينفسهاالعمليةبرى

الرعاةيستعملها)مثلأ،مختلفةلأهدافالأرضتستعملمختلفةأطرافكانت

عبرالأرضملكيةالفقيرةالمجتمعاتوتحدد.(المحاصيللزراعةوالمزارعونللرعى

وليسالأهليالمجتمعاتفاقأو،السائدةالأعرافتعتمدوإجراءات،شفهيةتقاليد

ملكيةسنداتلتسجيلالكلفةعالينظامأيويبدو.رحميةملكيةسنداتعبر

المحليةالتقاليدالمخططونيستكشفالامنهطائللاالظروفهذهمثلفيالأراضى

حاسوبيةبياناتقواعدبإنشاءالمساعداتوكالاتوتوصي،الكفايةفيه.مما

.(الأراضىملكيةلسندات

أراضىمثلما،مجتمعفيالخاصةالملكيةمعأيضاًالتعاملالعرفيستطيع

المشتركةالملكيةوتتعرضفيها.أبقارهمرعىالجميعيستطيعالىالمشتركةالرعي

ككلالمجتمعلأنقطيعهلإطعامرا!كليستعملهاالى،"الشيوعامأساة1لمشكلة

بقرتك(.قبلالعشبتتناولأنبقرتي)أريد.نفسهالراعيوليسالتكاليفيتحمل

تظهرلا،شاسعةوالأراضىمخخفضةالسكانيةالكثافةكانتإذا،الأحوالوبكل

علىالضغطيشتدعندماوحئ.المجتمعملكيةمبدأوينحح،الشيوعمأساة

نإالنقلالرعيمسألةعلىالسيطرةالأهلىالمجتمعإجراءاتتستطيع،الأرض

.(متعاقبةأيامفيالرعىتستطعوأبقاركأبقاريأنيقررونالقريةوجهاء
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قياملكيفيةتسحيلهونتشيكون""اليوناردنيويوركجامعةفيالأسضاذعرض

فيالافراط)يعدالسمكاصطادبحيرةوهي،مشتركةملكيةبإدارةبنينفيقريته

الوجهاءيقومالصيد،موسملافتتاح:(الشيوعمأساةعنتقليدياًمثالاًالصيد

عشرعسةبعدعلىبحيرةوهىآملى،عندعليهامتعارفاختباراتبإجراء

بالصيدالسماحيتم،الكفايةفيه.مماكبيراًالسمككانوإذا.القريةمنكيلومترأ

وأي،بالكاملالصِدعملياتمنعيتمجدأ،صغيراًكانوإذا.ثلألةأوليومين

عنإقصاؤهويتممنبوذأ،يعدالوقتذلكخلالالبحيرةفيسراًيصطادشخص

يتجنبماوغالباً.الاجتماعيةالقريةبنيةتشكلاليوالأهليةالرعيةالمجموعات

،القانونمنتهكإلىأحديتكلمولنبمالثقةتلكيخرقونالذينأولئكبأسرهالمجتمع

أكثر.أولسنةبوجودهيعترفأو

منتدفعالىالتكاليفالملكيةسنداتتستحق،الأرضقيمةتزدادعندما

لأنآنذاكالمرنةالعرفإجراءاتتصمدولن.للملكيةأكبرضمانمقابل-أجلها

الرحمي،القانونإلىالعرفمنالنامىالاقتصادينتقلوهكذاكاراً.يؤتيتجاهلها

.الانتقالهذامثللهندسةكافيةمعرفةيمتلكونلاالدخلاءلكن

ب!عادةالغربيينوالمحاسبينالمحامينقيامهوذلكفعلعدمعلىالأمثلةأحد

حاولكما،القاعدةلىٍاالقمةمنوضحاهاليلةبينالقانونيةالصيغةكتابة

كانت،الشرقيةأوروبةوفي.1990سنةبعدالشرقيةأوروبةفيفعلهالغرب

فيالكبارالستالمحاسبةموسساتإلىتذهبالخارجيةالمساعداتأموالمعظم

السكان؟لافتبّردوالشرلهَيةلأوروبةجديدةقوانينسنتالى،(43)الغرب

القوانينالشرقيةأوروبةفيالتشريعيةالهيئاتوأقرّتالفربكا.القانونعلىالمحليين

لكن،الغربمنالمساعداتتلقيشروطتعّوطو،الغربمنالمستمدة

الحقيقية.التعاملقواعدعلىيذكرتأثيرلهايكنلمالورقعلىالجديدةالقوانين

أحدوهو،1994سنةإفلاستانونألبانياأقرّت،المانحينمنتوصيةعلىوبناء

المحاكمأمامفقطواحدةإفلاسقضيةسوىرفعيتملمو.الملكيةحقوقعناصر

خسارةإلىالتسعينياتمنتصففيوطىبرنامجدقاأنبعدحئ،الألبانية

.(44)المحليالناتجإجماليمنه/ه60إلىيصلماالمستثمرين
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بعدالشرقيةأوروبةفيالقانونيالإصلاحتجربة"اتشانيل"ويدالحقوقييلخص

المساعداتمسؤوليسعىقانون!مأىنتخيلأنالصعب"من:،995سخة

اختصاصِنبست!ضوإذا.الشاكلةتلكعلىبلدهاأوبلدهفيلإقراره

للأخلاقالأميركيالقانون11كتابةلاعادةبهممعترفأمركيينأوأوروبيين

المسودةعلىشرحدونالأميركيالنوابمجلسعبرإقرارهحاولتثم"القضائية

كليات،التجاريةالمصالح،المحاكم،القضائيةالسلطة،المجلسلجانقبلمنالمقترحة

بسرعة.جديدةمهنةعنأبحثأنينبغي،الآخرينالرهانمتسلمىأوالحقوق

المهنةتلكإيجاديمكن،الأحوالبكل،الراهنةالتجاربمنالعديدلىٍاواستنادأ

بالطريقةانتقالية.ممرحلةتمرالىالبلادامساعدة"هـ1الخارجفيبسهولة

.(45)،،نفسها

!ه!نيككنىبحطةشمبببمثكههة1تسند

نأ،أفريقيةفيالبريطانيالاستعماريالحكممهندسالوغارد"،1اللوردقال

.11الاجتماعىالتقدمتطورمعجنبإلىجنباًئابتاَ،ا"تطوراًيتبعالأراضىامتلاك

الأرضملكيةاقوانينوجعلت."الفرديةالملكية11إلى"الطبيعيالتطور11هذاويقود

فيطبيعيةاخطوة1أنهاوأعلنتكينيا،فيخاصةالأرضملكية1956سنة"المحلية

المزيدعلىالحصولالأغنياءأوالنشطاءالأفارقة11.مموجبهاويستطعالبلد"،تطور

.11الأراضىمن

الذيالقلائلالدخلاءأحد،"شيبتوناباركر1الإنسانعلمالمتخصمفيبحث

"لو"قبيلةعلىالأراضىتمليكنتائجفي،بالتفصيلالمنهمةدراسةعناءنفسهفّلك

الو".ممثابة1قبيلةضمنالتقليديالنظاموكان.(46)الثمانينياتأوائلكينياغربفي

العملمقابلللأرضموسميةومبادلاتالأرضقطعمقايضةمنمعقدةمتاهة

رعىوحقوقالمزروعةتخمالحقولوعائليةفرديةحقوقهناككانت.والماشية

قطعٍمنلمجموعةملكيتهاتذعيعائلةكلوكانتالحصاد.بعدللقبيلةمشاع

سيئانظاماًليس-متنوعةمحاصيلتنموحيث،مختلفةوتضاريسمناطقفيالأرض

)ويغالأراضىعنالمسوولوكان.متقلبطقسثنيالمخاطرتنويعبوساطتهيمكن
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موحميةمبادلاتهناكوكانت)جوداك(.للزبونمؤقتةحقوقأيمنحلاوو(

العمل.مقابلالأرضأو،الأرضمقابلوالحيواناتللمحاريث

هلالمعقد.النظاملهذاالتقلباتمنالكثيرالملكيةسنداتنظامحمل

النظامومال)جوداك(؟إلىأملاوو()ويغ!التمليكسنداتالحكومةستمنح

)ويغبالأمرينتهىوأحياناً.المجموعتينبينمريراًنزاعاًأنشأمماالأخير،نحو

تعملقضاثيةلجنةواتخذت.سابق)جوداك(عند)جوداك(ليكونسابقلاوو(

وانحاز.القرارات،وليمةإلىالطرفينكلايدعوهاأنتتوقعكاش!والىطوعاً،

نوعّدملايكنلمو.للوليمةأكثرماعزمي!دقتيستطيعمنجانبإلىالنظام

قيمةتفوقكانتالوليمةكلفةلأنالتقاضىبإجراءاتأنفسهميزعجون

الملكية.

المشترونلايرغبلم،الرحمىالتسجيلبعدالأراضىمبيعاتارتفاعرغم

فقدوهكذا.المبيعاتتسجيلوثائقاستعمالأوالعاليةالرسومبدفعالبائعونولا

بأنهمالمحليونيعرفالذينأولئكمعتوافقهتدريجياًالرحمىالملكيةسنداتنظام

للإقامةالرعيةالملكيةسنداتحملةمنمتزايدبعددالأمروانتهى.الأرضيملكون

المحلية.المقابرفي

الأراضىمبيعاتعلىالأسواقتبادلاتأربكالذيالانتهازيالسلوكشّوش

كضمانةسابقوقتفيأراضيهمرهخواالذينالباعةوسيفشلأيضاً.كينياثني

ووجدت.الأرضعلىرهنإشارةبوجودالمشتريإعلامفيعليهحصلوالقرض

منصعبأمرالقرضاستردادفيفشلهابعدالمرهونةالأرضبيعأنالمصارف

الدين.سدفييفشلالذىالشخصبقبيلةمحاطةالأرضلأن،السياسيةالناحية

مختلفينوجهاءبحضور،نفسهالوقتفيمشترينةّدعإلىالباعةبعضوباع

كشهود.

إنتاجلضمانالأرضمنيكفي.مماالباعةيحتفظبأنالقضائيةاللجانطالبت

،الأرضمنالكثير""اببيعالقانونهذاأحياناًالباعةواستغل.عائلاتهمقوت

دونأراضيهممنبعضاًالبيععمليات.ممرالهَبةالمكلفالمجلسلهميعيدبأنمغامرين

.دفعوهمالنالمشترونيستعيدأن
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شيلنغألفثلألينبقيمةقرضعلىكانياماغومناوغوينغ""أوشولاحصل

"أوغوك،حماهمساعدةطلب،ضمانةولتقدسم.1979سنةباركلىمصرفمنكيى

أرضهتقدسماوهيرو"،"ألويسالسيد،شقيقتهزوجمعانيايال"1السيدورتّبنيايال".

رجلينإلىأرضهمنجزءاًاوهيرو"ا16ألويسباعثم"اوغوينغ".السيدلقرضكضمانة

السيدتوفي.الأرضعلىواستقراباركلى،لمصرفمرهونةأنهاإعلامهمادونغرييين،

ألويس11ابناوتوقع.القرضتسديدفياوغوينغ"11السيدوفشل1981سنةاوهير"11

مصرفبرهنأيضاًيعرفانيكونالمو،أرضهمنالمباعغيرالجزءيرثاأناوهيرو"

اوهيرو"11السيدأرضكللبيععلنياًمزاداَالمحكمةرتبت1982سنةوبحلول.باركلي

علىباللومالغرييانوألقى.الجميعدهشةأثارمماباركلى،مصرفلمصلحةالسابقة

الذينيايال"،"أوغوكخالهماعلىباللانمةألقيابدورهمااللذق"اوهرو"،السيدابي

حينها،الحياةقيدعلىبقيحالفيكان،الذياوهيرو"،"ألويسإلىاللوموجه

للجميع.خاسرةصفقةتلككانتلقداوغوينغ".أوشولاااعلىباللالمةسيلقي

التقليدية،بالقيمالخاصةالملكيةخلطإلىيؤديقدانتهازيسلوكأنهيبدوما

سنداتوبتطبيق.المصارفأوالغرباءأمامالالتزامفوقللقبيلةالالتزامتضعالى

الملكيةاحقوق1تزيدربما،المعقدةالاجتماعيةالتقاليدتلكمثلعلىالأرضملكية

إنقاصها.منبدلأالأرضملكيةتثبيتمخاطر"الخاصة

اعتمادنحوالآنكينيافيالرحميالأرضقانونيتحرك،التحاربلتلكنتيحة

.(47)بالتقادمالملكيةسنداتحقبسقوطالاَنالحكومةوتسمحالسائد.العرف

اّمعالبحثالملكيةحقوقضمانزيادةيريدونالذينالاصلاحيينعلىوينبغي

علىالبناءرحميقانونوضعفيالأمثلالطريقةوستكون.مجتمعكلفينفعاًيجدي

معه.التناقضمنبدلأالعرف

!فعةإثىة!!فكمنكف!نونيبتطور

أثبتقدالقمةإلىالقاعدةمنالقوانينبناءمنهجأنعلىالأدلةةثاّحبلاجمع

الأعلىمنالقوانينتلكفرضأساليبمنأغرالاقتصاديةالتنمية!قيقفاعليته

عامةبقوانينتتمتعبلادفيالتنميةنتائجالدراساتمنسلسلةوتقارن.الأسفلإلى
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إنكلترافيالعامةالقوانينونشأت.الأهليةالقوانينفيهاتسودالىتلكمع

،ومستقلونمحترفونالقضاة،النظامهذاوفي.البريطانيةالمستعمراتإلىوانتشرت

وتتطور.مشابهةقضايامنسوابقإلىاستناداًالقضايافيأحكامهمويصدرون

الىالمستجداتمعتكييفهاويمكن،العمليةللمتطلباتاستجابةالقانونمبادئ

"ميزةهولمز":وندل"أوليفرالرائعالأميركلالقانونرجلقالوكمالاحقاً.تظهر

.(48)اذلكابعدالمبادئيحددثمأولاًالقضيةيقررأنهالعامالقانون

إلىوانتشرتنرنسا،في،"انابليون11حقبةفيالحديثةالأهليةالقوانيننشأت

ذلكفيانابليون"1حكمتحتإسبانيا)كانت.والاسبانيةالفرنسيةالمستعمرات

كللتغطيتشريعيةهيئةقبلمنالقمةفيالقوانينتوضع،النظامهذاوفي.(الوقت

فقط.المكتوبةالقوانينويطبقونعاليةمرتبةذووموظفونوالقضاة.محتملوضع

العاديالقانونحولالقمةإلىالقاعدةمنالمعلوماتإلىالقانونيالنظامهذاويفتقر

ونتيجة.بهالمعمولالقانونتحددلقضايانتيجةيأتيالذي(والعاداتفرُعلا)قانون

أوضاعاًمواجهتهعندويعانيالأرضعلىبالواقعالتصاقاًأقلالقانونيكون،لذلك

فيمرونةأثبتتنفسهافرنساأنالمفارقة.الاجتماعيوالتغيرالتقانةمثلجديدة

تتبئكانتالى،الإسبانيةأوالفرنسيةالمستعمراتمنأكثرالأهليالقانونتطبيق

المتغيرهَ.الظروفمعالتكيفعلىقادرةوغربطثةقضائيةشكليات

تعتمداليالأنظمةوتتمتع.(8الشكل)انظرالمؤسساتىِفالفروقتظهر

إليهاتحتاجالىوالاجراءاتالقانونبينإيجابيةمعلوماتبحلقةالوضعيةالقوانين

القوانينتعتمدالىالدولتتمتعولهذا.الأسواقلتحريكالاقتصاديةْالعوامل

تنفيذ،الملكيةحقوق-الازدهارتدعمالىالرحميةالمؤسساتبتنوعالوضعية

الىالدولمنأوسعبشكل-المشتركةالمسووليةوحئالقانونحكمالعقود،

والولاياتأوغندا،باكستاننيوزلندا،كندا،استراليا،وتعد.الأهليةالقوانينتعتمد

ملكيةحقوقفيهايوجدالىالسابقةالبريطانيةالمستعمراتعنأمثلةالمتحدة

عنأمثلةونيكاراغواهاييىكولومبيا،الجزائر،وتعتبردخلها.لمستوىنسبةمتطورة

نسبةالملكيةحمايةفيهاتنخفضالىالسابقةالاسبانيةأوالفرنسيةالمستعمرات

الدخل.لمستوى
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المسؤولمِهَشفافهـهَالعودئنفدِذتنفيذالقانونحكم

المشمَركة(0-10)الملكيهَحقو!(ا-6)

(5-االي(ا-5)

(4الفانونيهَ)روالنفاليد!مؤسسلأليةجئا!نلا.8الشكل

المالية.الأسواقدعمفيخاصةأهميةالعاديالقانونعنالبحثعمليةامحعصبت

فيالأسهملحملةالقانونيةالحمايةمثلتعقيداً،أكنرإجراءاتالتمويلويتطلب

نأتبين،وبالفعلمستحقيها.إلىالأمواللإعادةالإفلاسإعلانوإجراءاتالشركات

.ممستوكطوالدائنونالأسهمحملةفيهايتمتعالبريطانيةالقانونيةالأصولتعتمدالىالبلاد

التيالبلادأنوالنتيجة.الفرنسيةالقانونيةالأصولتعتمدالىالبلادمنأفضلحماية

الموشراتذلكعلىتدلكماتطوراً،!مرماليةبأسواقتتمتعالوضعيةالقوانينتعتمد

الأسهم.سوقوسيولةورأحمال،المحلىالناتجإجماليفيانصالدينمساهمةنسبةمثل

جيدةكؤ؟نهـنفيبكنىبتمويل

ماليةقوانينتطويرفيفشلتوقدالأهليةالقوانينتعتمددولةالمكسيك

سنةبدأالذيالمكسيكيةالحكوميةالمصارفتخصيصمنمثالاًلنأخذ.جيدة

http://www.al-maktabeh.com
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كليطلبهاالىالحرةالسوقإلىالتحولأجزاءأحدالخصخصةوتعد.1991

.مماالرياحتجرِلم،المكسيكحالةفيلكن.الدوليينوالبنكالنقدصندوقمن

مناستطاعالذي،نفسهالخصخصةبرنامجمعالمشكلةوبدأت.السفنتشتهى

لانجازاشتروهاالىالمصارفمنقروضاستعمالالمصارفمشتروخلاله

والأمر.الطريقةبتلكالشراءقيمةمنه/ه75المشترينأحدوغطّىالشراء.عملية

مستقر،غيرالماليوضعهامصارففيأموالهميودعوالننيرخّدملاأنالطبيعي

وسّعتصوهكذا.المكسيكيةالحكومةمنإيداعبضمانةيتمتعوننيرخّدملالكن

وحمحتللمخاطر.قليلة.ممراعاة،بسرعةمديونيتهاحديثاَالمخصخصةالمصارف

حئديونهميردوالمالذينالمقترضينمعبالتساهللهاالمرنةالمصارفأنظمة

سنوياًه/ه20عنتزيدبنسبةالمصارفمديونيةوازدادت.مطالبتهمدون

تستحقالىالقروضازدادتفيماd994إلى،99،منالحقيقيةبالأسعار

ديونها،تحصيلالمصارفحاولتوعندما.(5سنوياً)ْهكله40تفوقبنسبةالإيفاء

يحتاجوالى،المشوهةالمكسيكية(الأهلية)القوانينالافلاسقوانينإلىلجأت

المقترضين.منالضمانةلتحصيلسنواتسبعإلىثلاثبينماإلىالمصرففيها

كانونبدايةمعالبيزوانهيارفيالمنضبطةغيرالمديونيةتوسيعوساهم

وعاش!،المحليةعملتهقيمةنصفالبلدفيهافقدوالىd994/ديسمبرالأول

.قاسكسادمنالمكسيك

.المصارفقروضمعللتعاملنظاماًالحكومةوضعتالبيزو،لأزمةلاحقاً

عمليةفي(الدوليينوالبنكالنقدصضدوقتدخل)معالحكومةتطّروت،وللأسف

لاقراضبحوافزالمصارفمالكوتمتع،النظامذلكلتطيقونتيجة.الماليالانقاذ

منحت01998-1995السنواتوخلال.الدينسدعنالتخلفثمأنفسهم

عمليهَورفعتإدارتها.مجالسفيلأفرادالكبيرةالقروضمنه/ه20المصارف

الي،الحكومةعلىالماليالاصلاحكلفةالمصارفطريقعنالمشروعغيرالكسب

المكسيكى.المحليالناتجإجماليمنه/ه15إلىالنهايةفيوصلت

حمحتوقد،1998سنةمنذصرامةأشدالمصارفأنظمةأضحتقد

الضنافسىالضغطمننوعأشكلتوالىبالعملالأجخبيةللمصارفالحكومة
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فقطلكنأخيرأ،السيئةالقروضمشكلةحلوتم.المكسيكيةالمصارفعلى

الافلاسلقوانينونتيجة.الخاصللقطاعأقلأموالأأقرضتالمصارفلأن

-الخاصالقطاعمنالمقترضينحولحذراًأكثرالاَنالمصارفأضحت،المرنة

إلى1997سنةْ/ه49منالمصارفأصولفيالخاصةالقروضمشاركةتراجعت

بشكلالماليةالأسواقعملمشكلةحلالمكسيكتستطعلم.2003سنةه/ه30

تلقيوربما.(5()القمةإلىالقاعدةمنوحوافزقوانينإقرارلصعوبةنظرألاّعف

في"الحرةالسوق11إصلاحاتإخفاقأسبابحولالضوءبعضالقصةهذه

اللاتينية.أميركا

1لمف!!ةإثىبفعةهنلمحلى

قوانينيتضمنفقيرلبلدشاملإصلاحنظاموضعالغربيستطيعلاإذاً

فيتساهماليالقوانينأنورأينانفعأ.تجديالأسواقلجعلجيدةومؤسسات

الاجتماعية،المعاييرفيالقمةإلىالقاعدةمنمعقداًبحثاًتعكسالأسواقحركة

الأمورولجعل.الأعلىالربحيةذاتوالمؤسساتالرحميةالقوانين،العلاقاتشبكات

وتاريخهاالمتغيرةللظروفاستجابةوالمؤسساتالشبكاتالمعايير،تلكتتغيرأسوأ،

و"حايك"ابوبر"1ابوركا"،1مثلالسياسةفلاسفهَلدىوكانبها.الخاصالسابق

القمةمنالإصلاحأنلدرجةجداًمعقدالاجتماعىالتفاكلهذابأنعميقفهم

أسوأالأموريجعلربماواحدةدفعةالقوانينكلتغييريحاولالذيالقاعدةإلى

تحسينها.عنعوضاً

تمخضحولحداثةأكمرمثالديكست""أفينايقالاقتصاديالمفكرلدى

يقوممجتمعاًولنفترضعقباها.تحمدلانتائجعنالقاعدةإلىالقمةمنالإصلاح

تلكمثلأنسابقاًورأيناالخصوعى.وجهعلىالشبكاتعبرالتجاريةبالتبادلات

إلىبالتالييوديمماالشبكةمنشاّشغأيباقصاءالذاتيةمواقعهاتعزّزالشبكات

ذراعلوىالدوليالبنكأنالآنولنفترض.المستقبليةالتجاريةالفرصكلفقدانه

نأولنفترض.المحاكمعليهتشرفرحميةقوانينمعنظاملوضعالحكوماتإحدى

بعضظهورأمامالمجالويفسح،الأقلعلىجزئيألاّعفالموازيالخظامهذامثل
http://www.al-maktabeh.com
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غيرالشبكاتفيالمشاركينبعضويستطع.الرعيةالقوانينعبرالتجاريةالفرص

الرحمي.النظامعبرالعملومزاولة،الشبكةمنالخروج،شركائهمخداعالرحمية

الأعمالوتتعطل،الشبكاتفيهتتفككثىكاليوضعفيعالقاًالمجتمعيصبحوربما

قياممنيحدممافعّال،غيربشكليعمليبقىالرحميالنظاملكن،السابقةالتجارية

وجودمنأسوأنفسهالوقتفيقوانينمجموعىوجودإن.جديدةتجاريةعمليات

ززّعترحميةلقوانينتدريجياًإدخالاًيتضمنإصلاحوينجحفقط.واحدةمجموعة

القصصإحدىاستبدالها.يحاولإصلاحمنأفضلبشكلالموجودةالشبكات

فيالرحميةغيروالمعاييرالعلاقاتأنهىالغربفيالمؤسساتتطورحولالواقعية

غيروالمعايرالعلاقاتتزالما)الىرحميةقوانينإلىتدريجيأتطورتالشبكات

.(52تدعمها()الرحمية

كانلماذاتفسيرعلىتساعدديكست"11قصةلكن،نظريتصوّرهذا

كانتولماذاكارثياً،السابقالسوفييىالاتحادفيالرأسماليةإلىالشيوعيةمنالانتقال

غيرأسواقفيوحئ.للآمالمخيبةوأفريقيةاللاتينيةأميركافيالسوقإصلاحات

تجعلالىالمتبادلةوالالتزاماتالتجاريالعملمنشبكاتالشركاءلّكش،طبيعية

التطيقمعواحدةدفعةالقوانينتغييرمحاولةإنما.حدإلىوظيفتهيؤدىالنظام

الرعيةالموسساتتكونفيما،القديمةالعلاقاتتعرقلالحرةللأسواقالسريع

الحركةوتمنحجيداَ.تعملالحرةالأسواقلتجعلللغايةضعيفةتزالماالجديدة

وأنماطعلاقاتهملتعديلالوقتمنالمزيدفيهاالمشتركينالأسواقلتحريرالتدريجية

تجارتهم.

خياراتعلىتعتمدالأسواقتحريرفرصةأنهوالقصةمنالرئيسيالمغزى

استيعابها(يحاولون)ولاالمخططونيستطيعلاالقمةإلىالقاعدةمناجتماعية

المجتهدينةثاّحبلامنالكثيرفعل)كماأكبربحهدةثاّحبلايحاولوعندما.عادة

وظهورتدريجيإصلاحبتحقيقأملهناكيكون،(أعمالهمالفصلهذايوجزالذين

الفقراء.بينأنفسهمالبخاثةيقودهاتلقائيةجهود

ويقولواعنهاأيديهمالقرارصانعويرفعأنلدرجةالتعقيدبالغةليستالأمور

المخططين.تدخلاترغمالحيلةواسعىالفقراءوييقى.منهميؤوسالوضعإن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ن!يشند؟زه؟،دك؟رد!صتف

فيالقاعدةإلىالقمةمنأسواقلبناءإيجابيةنزعاتهناككانت،الواقعفي

البنيويةالهيكلةإعادةفشلرغم،السابقةالضيوعيةوالدولاللاتينيةأميركا،أفريقية

لتوسيعالفرصالأصغرالجيلويستغل.القاعدةإلىالقمةمنبالصدمةوالعلاج

والغربالوطنفيمتطورةعلميةدرجاتعلىالأفرادمنالمزيدحصولمعفاقه،1

لاوهمالجديدالجيلأطفالويترعرع.(والصينالهندنجاحقصىمنجزء)هذا

قاممماأفضلبشكلتعملالأسواقيجعلوابأنأملؤيوجد،الأسواقسوىيعرفون

الاتصال،الحواسبمثل،بسرعةالالكترونيةالتقاناتوتنتشرباؤهم.1به

ديا،..في.ا،ديوا!المدمجةالأقراصتشغيلأجهزة،الخلويةالهواتفبالإنترش!،

فيالعي!11يدعىفيلما1992َسنةننيبو""كينالنيجيريالأفلامصانعأطلق

إذاكبيرةبثروةتعدهسريةهيئةإلىينضمرجلحولميلودراماوهو"ا،العبودية

وبدلاً.الإنكليزيةإلىترجمةمعإيغبو،بلغةالفيلمفيالحوارويدورْ.بزوجتهضحى

،هلّمحتالنيجيريونيستطعلاقدالذيالشيءالسينما،دورفيالفيلمعرضمن

الأفلامصناعةولادةكانتوهكذا.مباشرةالفيديوشريطعلىالفيلماننيبو"1أطلق

الأفلامصناعات!مربأنهاأحياناَتصنفوالىانوليوود"،1باسمالمعروفة،النيجيرية

،النيجيريونالأفلامصانعوواستطاعوبوليوود.هوليوودبعدالعالمفيحيوية

الأفلام؟لافإنتاج،للغايةقصيرةزمنيةومدةجدأمنخفضةميزانيةباستعمال

بالتركيزالأفريقىالجمهورسوقإلىالصناعةهذهوتصل.ءارَعفلاللاْفارقةالموجهة

فيالعاملونويتغاضى.الأفارقةبحياةتتصلالىالمحليةوالمواضيعالثقافاتعلى

أفلامأحدثلصالحهوليوودإصدارات(خرعنالنيجيريةالفيديومتاجر

.(53نوليوود)

بأنالقوليعىلاهذاأنإلا،أفريقيةفيالاقتصادمنهيعانيالذيالركودرغم

،المعلوماتمنالمزيدالأفارقةومنحت،الجديدةالتقأناتانتشرتلقدتتغير.لاالحياة

أفلاممشاهدةخلالهامنيمكنالىالتلفازأجهزةعددوازداد.والخياراتوالترفيه

.(9الشكل)انظرللمذياعالكبرالانتشاروتبعتكبير،بشكلنوليوود
http://www.al-maktabeh.com
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أفر!قية.فينسمةلكلوألتلفازالعذلهاعانتشار09ألشكل

فيولاحظت.القمةإلىالقاعدةمنالأسواقنموعلىخر1مهممؤشرهناك

مكانكلفيالخلويةالهواتفاستعمالشيوعالعشرينالقرنمنالتسعينياتأواخر

نأأحياناًلييبدووكانلاباز.إلىسويتوإلىأكراإلىبراغإلىموسكومنتقريبأ،

منأمحثرخلويةهواتفيحملونالأماكنتلكشوارعفييمشونأشخاصأهناك

الهاتفاستعمالازدياد5Iالشكلويظهر.المتحدةالولاياتمئلأغئ،مناطق

علىزيادةنسبة)كلسابقاًالشيوعيةوالدولاللالينيةأميركا،أفريقيةفيالخلوي

شخص(.ألضلكلالخلويةالهواتفعددفيعشريةزيادةتمثّلالبيانيالرسم

أضعافعضرة.ممعدل1996سنةمنذأفريقيةفيالخلويةالهواتفعددازدافى

حدأيإلىالخلويةالهواتفاسضعمالفيالتوسعهذاويظهر.سنواتثلاثةكل

إعادةودون،الدولةمنتدخلدون،جديدةتكنولوجيةفرصعنالفقراءيبحث

الخلويةالهواتفوليست.الخلويةللهواتفللترويجبالصدمةعلاجأوبنيويةهيكلة

ورجالالأحماكصيادي،المزارعينتساعدولكنها،للمستهلكمتعةمصدرمجرد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،الاجتماعاتتنطمعبرهاويمكن؟والمستهلكينالموردينالأسعار،تفقدعلىالأعمال

فيلوجستياَكابوساًتعداليالأخرىالأمورمنبالكثروالقيام،الأموالوتحويل

.(54)مقبولةطرقأوفعّالةبريدخدمة،جيدةأرضيةهواتفتمتلكلامجضمعات

الكونغوجمهوريةثنيخلويهاتفشبكةبناء"اكونته"عليوالأعمالرجلبدأ

الأهليةالحربوطأةتحتترزحتزاللاالبلادكانتعندماسابقاَ()زائيرالدبرممقراطية

أبراجلشحنأجبىمصنعمعالاتفاقيستطعولمالعشرفى.القرنمنالتسعينياتفي

علىمحليينرجالمعاتفقلهذا،المتمردونالجنودفيهويصوليجولبلدإلىالخلوي

سنةوأنشأ"كونته"،هواتفعلىالطلبوتزايدبديلاً.برجاَلتكونمعدنيةحطق-لصو

صياداتإحدىوتعيش.أفريقيةالجخوبفوداكومشركةمعمشتركاًمشروعأ2و!،

هاتفهاعبربهاتقوماليالمبيعاتعلىكهرباءدونالكونغونهريحانبتا!ّمألاالسمك

ضيقمجرىفيحيةبهاتحتفظلهذا،ثلاجةفيالأعاكوضعتستطعولا.الخلوي

معمشتركمليون،.،الاَنويوجد.طلبهملتأمينالزبائنهايتصلحئالنهرضمن
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92؟سوقثخطيط!مكنلا:الثالثالنصل

.(55)ًايمويشخمىألفمنكثر.إليهاوينضمالكونغو،فوداكوم

أميركا،الشرقيةأوروبةفيالانمرنيتمستخدمىعددفيمشابهممزايدنمويوجد

سنةغاناإلىالدوليالبنكمعالأولىرحلىوفي.(،،الشكل)انظروأفريقيةاللالينية

41985LSالدوليالها!ررخطعبرالمتحدةالولاياتإلىعاجلةمكالمةإجراءعلىن

.الفنادقأحدقبوفيالثانيةالعالميةالحربتبللماتعودمفاتيحلوحة-كرافيالوحيد

عبرهمنزليمعوأتواصل،فندقيغرفةفيبالانترنيتلاسلكىاتصالالآنيوجد

نموذجيأفريقىبلدفيواحدإنمرنيتخطسوىهناكيكنلمX1996سنةوفييومياً.

مستخدما،813لكلخطإلى2003سنةالنسبةوصلتفيمامستخدم،27.000لكل

فعلياًلديهايكنلمسابقأالشيوعيةالدولأنورغم.سريعبشكلتنموتزالوما

بسرعةارتفعتالدوليةالشبكةاستخدامنسبةأنإلا،1996سنهَبالإنترنيتاتصال

الأضرةالمنطةأن)رغموالكارييىاللانينيةأصركافيالنسبةعنالآنوتزيدهناك

.(الانترنيتخطوطعددفيمضطرداًسريعأنمواًأيضاًشهدت

2003200220012000199919981997

شخص.ألفلكلالإشرنيتمستخدمو.،،الشكل

!و\

%؟!!

5؟ند

؟
!ى
ك

؟ك.
ر*.
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بعفيخالفللاقتصاد،المميزةالسمةللآمالالمخيبالنمويكونعندماحئ

في"أيوركور"تدعىعمرهامنالأربعينفيامرأةوتسردالسائد.الاتجاهالأفراد

قصتها:غانا،فيأكراقربقريةوهىتيشى،

؟دترندبرتوغده!.ننسهكوكتكنىخنلأىجطموبمليعمقلهؤهبرئسنطص

وئشطصثملمنكمزيدتينج؟ذثهوكعطبوخة؟!ط!طبكبحت؟دبملالثطي،
؟ئسددثملانجبع!هستصلةهلالجسىن!طغ؟صدنييثظءهحظوظةكنت؟دتر".

؟كبر.؟لهخ!صبملأىلالن11تلاجر.يسعلأىرء!نيوبد؟تجبد؟،بدفككختلهخن!.

عئرئم!نهـهةبصرهنلهيغكذيلاخبر،1و؟ثوثدبث!نوبةبمدرسةفيثيولهدفي
هسنطة1كنثملأئنيكطفرهنكخروجئشطص.أق!ضح1كريش!يفl`شهر

ثي*صدقيع!عدةونجحتبشد"نوهتوهثذ؟،ثلا!سضحم

مديا-توكيامناا"أودوايدعىعمرهمنوالسبعينالسادسةفيرجلويخبرنا

كيفيةفيمماثلةبقصة-ولداًعشروثلألةزوجتانلديهرجل-نيجيرياثني

الفقر:حالةمنالتخلص

وبء.كص!لهوننجلارةئدظنفررّت،ثننسيثثعتبةبمكاهـهثفيكبرت!(عندول

ئممعررئسنئمرت1ت.كعئدئضرو؟ثنخط،ظكهةويححجمعمنلاوثي1يسملأىر

جبدة.؟زبح!وجن!تبحثعة،ن!كهلأبهأ1عثةمانبلاكظغيمنكعثولنبمبدني

تحوبطهلأمبلاهظعبئلاثدج!ج!ت!ة؟ش!زيتاله!ن!هعئدرطن1دخرتوعنثع!

ثكنيكقلإ؟مجدد؟!ضهحت،ج؟وزكوبط.ج؟وزكهنلهخكنتطوبث!1تسنقم؟د
وللاكلأنثماثثهـنوهـط.دخرورى!حكنخطنثهلأفشخلامىوكنخطف!كههحصدثالعص

ر؟سيعثىحمثظثنيكتموربععقلئمهـزبتش!ثنغبماخمسهـن؟دخرتوعندول

بصلابوننبرةبئبنجلاحكعزجيشطصبذثك،وبلأقي!م.؟زوه!طيفيوبعهقا

ئسظصوجدبد"!1ئبة1جةبهلادر؟شزهـهتجنهـئماعئدرلهن؟دخرتكتعور.ةر!جنو

لاهنة.هلاجسنرتديوزوجنىضثحت؟ؤسح.نطقعليتبرتيبوورطتهلانشرٍ

منلهثفي!م1ءشروبعد.كططمإتجوزدتض!كية؟عهـهةزر؟رضلالثمهـزهـظ

بنثكو؟غن!تكحثوهة.منمح!هلأحصثت؟ثذيكنخط،ةع؟رزإليتك!نن\ضي،؟لاز

بم!صط،ةع؟رزوثنسعبدبحكوهةمننثنهنه!كنيكععون!توهح؟لا"ئممج!ر،
!1ع!ئثهنىجحموثيهنزليبظءدفكثيوسمحتصة.غيهزر1نسست

نموتحقيقإلىككلالمجتمعاتالأسفلفيالديناميكيةعنالأمثلةهذهتدفعلم

الأنرادأنورغم.يليهوالذيالفصلهذافيالمذكورةللأسبابنظراًبعد،مستدام

ركودإلىتؤديربماالمجتمعفيالمعقدةالفرديةالتدخلاتأنإلا،نشيطون

فيالركوفىتحريكإلىالقاعدةفيالفقراءديناميكيةتقودربماذلك،ورغمالاقتصاد.

الواسع.المجتمع
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ز؟ووغ!لهغكنىهعجزة

أنهويإقليمفيالصغيرةزايوغانغقريةفيسرياَاجتماعاًعائلةعشرونعقدت

لأنهميائسينالقرويونكان.1978سنة-الصينفيالأرززراعةمنطقةقلب-

الوحداتنظامبأن"مكميلاناجون1ستانفورداقتصاديويقولجوعاً.يتضورون

إنتاجفيالانهيارإلىالبلاديقودكانالصينفيالشيوعيونأنشأهالذيالادارية

،الأرضحراثةمسؤوليةفيمشتركينالجميعكان،النظامهذاوبموج!.الطعام

وأعملسواءالأرزمنحصتهعلىالفردويحصلإنتاجها.مننصيبوللجميع

إلىزايوغانغقريةوتوصلتنادرأ.إلايعملونالناسيكنلملذلكونتيجةلا،

ب!نتاجشخصكلويحتفظ،فرديبشكلويزرعوتهاالأرضسيقسمون:اتفاق

وارتفع.الشيوعيةالسلطاتمنخوفاًبينهمفيماسراًالاتفاقذلكوأبقواأرف.

لوقتسراًتبقَلمأنهالدرجةجدأمذهلةالنتائجوكانتزايوغانغ.فيالأرزإنتاج

منإنتاجهازيادةزايوغانغاستطاعتكيفمعرفةالمجاورةالقرىوأرادت.طويل

الفردية.الزراعةأيضأأخرىقركطوتبنتالقدر.بذلكالأرز

لحقوقالتلقائيبالانتشارالشيوعيةالسلطاتعلمت،طويلوقتانقضاءقبل

فيالاصلاحيونكانعندماالمناسبالوقتفيالأنباءووصلت.الأرياففيالملكية

ازديادعلىبالدليلمواجهتهمولدى.الماولِنالمنظرّينمنللتخلمىيسعونالحزب

الاقليميونالشيوعىالحزبمسؤولومنح،الفرديةالمزارعفيكبيربشكلالطعامإنتاج

وبحلول.بكينفيالسلطاتإلىالتطوراتتلكأنباءاولَعنو،الخطوةلتلكمباركتهم

علىوصادق،الأرياففيسابقاًحدثماالشيوعيالحزبمؤتمرأقرّ،،982سنة

وتعتبر.(56)الاداريةللوحداتأثرهناكيعدلم،1984سنةوبحلول.الفرديةالمزارع

الاصلاححققوتدريجياً،.الصينيةالاقتصاديةالمعحزةأطلقتفقطواحدةحصاةتلك

روسيا.فيبالصدمةالعلاجاعتمدواالذينالدخلاءتحقيقهعنعجزماالصينفيالمحلي

أفضلأنظمةنحوالانتقال،ومحليونأجأنب،التدريجيالإصلاحدعاةيستطيع

الفقراءنشاطويتضمن.مكانكلفيالأفرادنشاطوتحررالمحليةالظروفتراعي

القمة.لدىالخططفيموجودهومماأكبركامنةطاقاتالقاعدةعند

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الستعملالكنسبهّوكانتباستعمالها.ير!دونها،ؤكوسههـونالتيالموي!نوعثةحول

المساءاث-!فكزونمخططريكنولم،!ثك!ئم!للأمالمخيبةيلجثيدةالصوالهد

صمنثوقويختبرمعفولة.بكلفةيريثونهماالزياثتمنحأي:-الآعمالرجالو!م

ت!رض7تقومخيثال!نموىَ،+مبدأعلى!ت!متهجباعتماد؟المف!كلةه!م!حلشل

رمجاثمعوتك!طفهاالمواقد،وئوزىجا!نإبجيداًالصنو!الشركاتمذاتْوحتى

للعصشطكق؟النقثلأة!مبيعاتلقالمزجسكمل!:المنهج!ذأإلمححلثون.1لعسئهلكين

توز!عشيباورَشنتعمك:التيالعامةوالمومممم!الحكومهةغربلمنظماثوالعبنع!

6!عواقددشرأءلتعويلبخدأج!غيرةقروضمنحواخئب!اربها،خاصبن!هاجتمأعولَ"

"د"دس"."7؟"7ن!دأ"الدفعمنبدلامملعأهم!علا"ددعوهول

-لهبرم!ضثة،!خارحيةالمساعدكمحانلتظأنالخويهّطفمركالف7أسص!سَبمتطيعلا

غطثةدأ3-ك!ؤن7!ثبغبى"د"ماحولج!داًئم!ذجأالدلهموىَم!هذأ"لِعدَمدالذيمنهجهادلهعدلكن

"رد،ال"لا7-4،ل!-"د3،ْ"كا"7-دىْ.الباحثِ
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لمعة

بعملالقيامتحسيثات

البنكمن!جاثك!وف،مْحيمونوهممءملموسةمشاريعالتثركحيةالتطورككلليست

بأعم!مأ!لالطنمالعاثلئخفف-ة!اومبالرة،زملائهمنعثدمعلهثولي،

وئفقسلطاتهاتطلبالتيالبلاندأنبحثهفيوجدوقدالفقل!ة.البلادفىمخطفهَ

.6!مب،ةنلهأ!هافطا!كذوتعملأكمرلثعمبةالمهممك!الها!تتفرثثيدصلْ.-أكفرلمبدني

$-a0lْ.A%J-!ا.لا!جبرةو!فهلثبلإ*يْهلالهضأمقيدةإ؟عمب!.-وثكونئبؤلابهل.."خبرأبخ!لأ

ْ."بمصربخاةيخإبف!فعمخف!.؟وثخض!تكالغل!يهثغتبضليب!ف!ذ،"ماءث!هاقيلهتفؤ!؟2تجتن!جت!بن

"*مولكن،؟سماببرئبئفي."امبمتبللنبدء!ونجا،ز.3دكاآلأمبر7كدن!بغرقثخظشاب!أ85(ة-"السنل-،-.

ْ-،ْ!تف-،ده!.-.نجنْ-!خنه"ير،؟لأةنرنولإكا2ة4؟فىْلهكلفهس-برنخع!ل-.جثِبي""ركؤوئئنربرةمجتييينفيْ%.

!يه/بز.فيتيبن،-لب.!إل!يئ-"و.رإلول./1ْم300دابيخكرثا،-؟-لمكلهإلاثضمليييْذع-!بيكا

"كاد،صيْقة!ا!هُلةث!لف*قغنجئ!لىمكخلهًص(فيْلابفاءْألأفووله!طابب.هبولطفئشديخهمئبنلذللتبثاحم"

1؟!لأنهمبه،2ؤأعلنب!--"أالثفنعابعب!،عجزواذاهلهبئ!ميءىتق-طف-سئفأزيمصإلْنكلع6-.إنؤفجا

هؤسئهنْدبْر!3امب،،قكن-،مومبيىْفبرلارمثاللى،ْك!لتمئماة"3"علينرطثادبا.؟لمصجهمبل-
-(59).-.لا"-

ْ"لا.طوممهوسملتافى

أثميابمكلفةجمليف!ر!ْبحعحْالقضيهَ-هْدهعطئساطغاْضوءاوزملا930"متنؤفئبْملا

م-ئؤ!ا4يممنةكلويعبلرونلا،العالنم.أبملائد"!حولمننكعم.د!حملهبر!فئفال!عي

يْهل..-ثلمئفلهتيوللكالاجرإءككها1لتى،لهتطررت؟الثلأدصطىءوضهل،..ط!غ!اكال

.ءو!شض؟ثنب"!الرفمامن!،فْنيد!لا2؟رف.!صادقلا-ف!!ووّنلاآلئنذويولئرلهتطكيبر،

""ْ،"الفرصه."الصهمعبهالأجراءالبَنجىثثرلهجمهثغث!لمحطلالبخ!حكؤاْْ.يابثالى
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آلر،لهعول،لفل

والمحتالونالمخططون

4هلانف!ث!نعه؟وحربنه؟خد،حبةلانثون

.ةد!نهكنشربعةكهبنةد؟مت!ه

ةلرمنى*!لألهنمفثمة

المستقلة،لبوليفيارئيسأول،1الكالااسوكرديخوسيهأنطونيو11لخص

سوكر:تال،سنواتثلاثحكمبعدc1828سنةنفيهعشيةبلادهفيالوضع

لدىكانلاحقاً،رئيساًوتسعينوحمسةمئةوبعد.(،)ااًاليحتسمالحل"كان

فيالضغطنتيجةاستقالعندمانفسهالأفكارميسا""كارلوسالبوليفىالرئيس

.2005/يونيوحزيران

بينالعليا(بيروباسم(نذاك)المعروفةبوليفياكانتعشر،السادسالقرنفي

البلادأفقربيناليوموتقبعأصركا.فيالإسبانيةالامبراطوريةفيالأغئالأقاليم

اللالينية.أميركافيبالإسبانيةالناطقة

تكونربماعليها؟السيطرةيمكنولاجداًفقيرةبوليفيايجعلالذيما

سنةأواخروفي.بذلكعلاقةهنديةلأغلبيةبيضاءنخبةحكممنسنة450"

0997l- iوكان!.الكونغرسمقاعدمنه/ه،منبأقلالأهليةالأحزابممثلوز

فساداً.الحكوماتأسوأمنكواحدةمصنفةالبوليفيةالحكومة

.(2)،545سنةبوتوسىفيالأميركيةالفضةعروقأغئالإسباناكتشف

منحمأكبربوتوسىكانتعشر،السابعالقرنحمسينياتحئالوقتذلكومنذ

أكبربوتوسيوكانتلبوليفيا.الأولالاقتصاديالانتعاشوحققت،العالمفيفضة

الأوروبيونالمناجممالكوواعتمد.(3)المرحلةتلكفيالغريالكرةنصففيمدينة

والذي،"مطويدعىإنكا،إمبراطوريةفيمطقاكانالذيالإلزاميالعملنظام

المخاجم.فيشاقةبأعمالالقيامعلىالمحليينالسكانيجبر

127
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القمح،الذرةيزرعونالذينالأوروبيينللمزارعينأرباحاًالانتعالقذلكحقق

أراضٍعلىالغزاةحصل،!!/ىسكوصِند/نظاموبموجب.المناجملعمالالكوكاونبات

عليها.يعيشونالذينالهنودوإنتاجعملحقوقمعكبيرة

المجتمعاتتفككإلىىّدأماالأوروبيةالأمراضنتيجةالهنودأعدادتناقصت

نظامعبرالأغنياءالأوروبيونعليهااستولىالى،الأرضوتحريرالتقليدية

أصحابواستخدمالضيعة".11بإسميعرفأضحىالذي،السابق!!/يكوميند/

وعاش.(4)التقليديةالمجتمعاتعنخرجواالذينأولئكمنالهنديةالعمالةالضيع

.للتاججزيةبدفعملزمينانصة،مجتمعاتهمفيالهنودبقية

.،825سنةاستقلالها،تنالأميركافيإسبانيةمستعمرة؟خربوليفياكانت

الضيعة.نظامأهميةوازدادت.المستعمرةعنجداًمختلفةالمستقلةالدولةتكنولم

تتألفعاملةقوةنولّغشيالضيعأصحابمن5،35حوالىنc1846$سنةوفي

بالحكمتتمتعمجتمعاتفيهندي620.000وعالق.هنديقىوي400.000من

الضيعمنيستأجرونهاأوصغيرةأراضىيمتلكونآخرين200.000وكان.الذاتي

ازديادإلى1930-1880بينالاقتصاديالانتعا!قوأدّى.(5)الحرةالجماعاتأو

سنداتبإدخالالحرةالهنديةالتجمعاتالحكومةتكّكفو.الأرضمالكىجشع

بقطعشرائهاعبرالأرضعلىالضيعأصحابوحصل.للأراضيفرديةملكية

أيضاًالمباشروالشراءوالقوةالخداعاستعملواثم،ترابطهلكسرتجمّعكلفيصغيرة

الأرضفيحصتهاالحرةالتجمعاتوشاهدت.الهنديةالأراضىعلىللاستيلاء

أرضاًثلُثلاهذانIS?.1930سنةثلُثلامنأقلإلى1880سنةالنصفمنتهبط

.(6)للزراعةصالحةغير

سوىالنخبةتظهرولم.للاحتجاجالكثيرفعليستطعونالهنوديكنلم

0/020حوالىكانعشر،التاسعالقرنمنتصفوفي.الأغلبيةبتعليمقليلٍاهتمامٍ

5/515سوىالمدرسةإلىيذهبيكنولم.(7)الاسبانيةيتحدثونالسكانمنفقط

ولم.البيضبالسكانالتصويح!والكتابةالقراءةمعرفةحقوقئد.(8)الأطفالمن

البيضوكان.(9)،955سنةألفاًأربعينإلىثلألينيتجاوزالناخبينجمهوريكن

الضيعفيالهنودوعمل.1900سنةإحصاءاتفيالبوليفيينمنه/ه،3يشكلون
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لصالحالكريهة"بؤلغؤبخدمةالقيامعليهموكان.الانتفاعحقاستعمالمقابل

علىوكان.الضيعةصاحبلعائلةالشخصيةالحاجاتوتلبية،الأرضمالكي

،بعيدةمدينةفييعيشالأرضمالككانإذاحئ"بؤلمحغؤخدمةتأديةالهنود

إليها.الانتقالكلفةهمويتحملون

حالةمنالخروجعلىالفقراءالبوليفيينمساعدةفي1952سنةثورةفشلت

امتلكتماسرعانوالىمحافظاً،منعطفأالثورةاتخذتذلك،منوبدلاًالفقر.

تولتطويلاً،تعمّرلممدنيةحكوماتمجىءوبعدالأمور.زمامفيهاالبيضاءالنخبة

ولغاية،964سنةمنالجيشوحكم.الحكممستقرةغيرعسكريةحكومات

إلىبوليفياوعادت.19641981jسنىبينانقلاباتممانيةوحدثت.1982

الديمقراطيةالحكومةظلوفيسلسأ.يكنلمالانتقاللكنc1982سنةالديمقراطية

5/525000إلىليصلذروتهإلىالتضخمبتصاعدالماليالإدارةسوءتسبب،الأولى

.(!0)1985سنة

جماحكبحالحكومةواستطاعت.5198سنةبعدبكثافةالمانحونتدخل

الدوليين،والبنكالنقدصندوقبإشرافالحرةالسوقإصلاحاتتقّبطوالتضخم

يتحقق.لمالاقتصاديالنمولكن

علىيعيشوناليومالهنوديزالماالبوليفى،للتاريخالاستعراضهذاكلبعد

يتراوحيزالماالكونغرسفيالأهليةالأحزابتمثيلوكانالوطى.المجتمعهامش

نسبةنت.1997-1982سنىبينالجديدةالديمقراطيةالحقبةفيه/ه2-1عند

.2002سنةالبيضبينهكل27ْبمقارنةه/ه52الأصليينالسكانبينالمدقعالفقر

فيالعاصفالأوروبيةالأقليةحكمتاريخبعدضعيفةالمؤسساتبقيت

1931سنىبينالقضائيللنظامواسعةتطهيرمحاولةعضرةستوجرتبوليفيا.

مؤسسىدراسةتفّنصو.(1()السياسيةللمصالحخاضعاًالقضاءجعلمما،1982و

الحكوميةالمؤسساتأكثرقائمةضمنالبوليفيتينالدخلضريبةومراقبةالجمارك

الىالدولهرمرأسقرببوليفياأخرىدراسةوصنفت.لمالعافيوفساداًًاسِسست

للقيامعقباتوالشرطةالقضائىالنظامعدالةوعدم،الشركاتفسادفيهايعد

.(،2)هناكبأعمال
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لهمعادلتمثيلعلىللحصولالمتزايدةالأصليينالسكانمطالبأثارت

مزارعيالممنوعاتتجارةضدالأميركيةالحربواستهدفت.الحاليةالسياسيةالأزمة

الىالبنيويةالهيكلةإعادةشروطتلقَلموأيضأ(.الأصليينالسكان)منالكوكانبتة

الفضةجلبهاالىالقليلةالفوائدرؤيةوبعد.القبولالدوليالنقدصندوققدّمها

الطيعىالغازعائداتحولتشككأأكثرالأهليةالجماعاتأضحتوالقصدير،

أبريلانيسانفيعنيفةعصيانحركاتووقعت.الأجنبيةالشركاتتديرهاالى

2002/ينايرالثانيكانون،2000/أكتوبرالأول/سبتمبر/تضرينأيلول،2000

بالرئيم!2003/أكتوبرالأولتشرينعصيانيدفعأنقبل/فبرايروشباط

"كارلوسخليفتهواستقال.(؟3)السلطةخارجلوزادا"ديسانشير"غونزالو

حركةمعالتعاملميسا"ا11يستطحلمو.2005ايونيوحزيرانفيمشابهبشكلميسا"

وطالبوالاباز،إلىالطرقسذواالذين،الأصليونالبلدسكانبهاقامأخرىعصيان

.("4)زاغلاصناعةبتأميم

وثسي!سةثعخط!ن

قريبةتكونربماالأممفقرسببأنهاالناسمنالكثيريعتقدالىالأسبابأحد

ليستالأسواقمعالمشاكلأنلووكما.بالسياسةمنوطكلهالأمر:الواقعمن

بعضجيدةحكومةتحلوربما.سيئةالفقرةالبلادفيالحكوماتأننجد،كافية

سابقاً.وذكرناهاالأسواقلهاتتعرضالىالمشاكل

المعسكرينأحديقول.السيئةالحكومةحولمعسكرينبينالمخططونينقسم

حكوماتإن(الدوليينوالبنكالنقدصندوق،المتحدةالولاياتبحكومة)المتأثر

إرغامها-السيئةالحكوماتمعالتشددالغربعلىوينبغىشنيعةالفقيرةالبلاد

بالأمم)المتأثرالآخرالمعسكرويقول.المساعداتعلىحصولهامقابلالتغيرعلى

وإنجداً،سيئةليستالفقيرةالبلادحكوماتإن("ساكسو"جيفريالمتحدة

بكلبها.الخاصةالتنميةاستراتيجياتتقريرفيحرةتكونأنينبغىالبلادتلك

الفقيرةالبلادحكوماتأنصحيحاًيكونوربماعقيمأ.النقالقهذايعد،الأحوال

ممارها.تؤتِلملتغييرهاالغربيةالمحاولاتأنأيضاَصحيحأيكونوربما،سيئة
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ينبغىماالفصلهذايصف،المرةالسياسيةالحقائقعنللكشفلمسعايواستمرارأ

صحيحة.المقولتينكلتاكانتإذافعله

فيالسيئةالحكوماتإلىدبلوماسيغيربشكلأشرعندماسيئأشعورييصبح

الكثيرإلىمثليالدخلاءيحتاج،الكتابهذامنتبقىماخلالومن.الأخرىالبلاد

حكومىوبالتكيد(خر.مجتمعحكومةعلىالأحكاميطلقونعندماالتواضعمن

انتهاك،مقنعةغيرلأسبابالأخرىالبلادبغزوالأمريتعلقعندمايحتذىمثالأليست

أموالباستعمالسياسيةحملاتوتمويلالارهابعلىالحربفيالأسرىحقوق

كلفيتنتشرالىالسيئةالموزجمهورياتحكوماتأنماطبعضعنأدافعولن.الرشى

نفسهاالحكوماتوضمنالناميةالبلادبينالاختلافاتمنالكعروهناك.الناميةالبلاد

المخلصين،الكفؤين)الفنسِنن(التكنوقراطمنطبقةوتوجدمسؤوليها.لصفاتتبعاً

منواعدةمجموعةبأنفسهمويشكلونتقريياً،حكومةكلفيالحسنةالنواياذوي

العملمنعقدينوخلالالفقراء.أمامالفرصلزيادةطريقةعنيفتشونالذينةثاّحبلا

لهمكنوالذين،القاراتكلمنمميزينحكوم!نمسؤولينالتقيت،الناميةالبلادفي

والفسادالسيئةالسياساتمنومعرفةدرايةعنالمسوولونأولئكويشتكىتقدى.كل

الدخلاء.يفعلمماكثربلادهمفي

علماءبهاقامالىالأبحاثمنعقودتظهر-الواقعنواجهأنينبغى

إلىتفتقرحكوماتتنصيبكيفية،اليوميةالمشاهداتذكردونالاجقماع،

نراعيعندماخدمةأيللفقراءنقدمولا.العالمبقيةبلادمنالعديدفيالكفاءة

شعوبهم.يضطهدونالذينالسيئينالحكامحساسيات

تحديالديمقراطية:الحرةالأسواقحولالأخيرللفصلمشابهالفصلهذاموضوع

لقصةمجملأعرضاًالفصلهذاويقدم.كذلكليسالخارجمنفرضهالكننفعاً،

تقدبمالفصلهذاىعّديولا.الديمقراطيةالنظمعبرالجيدةالحكومةتعملوكيفالمواطنة

نفعاتجديكانتإذاوفيماالديمقراطيةعملكيفيةحولالشائكةالكئيرةللقضاياحلول

الغربية-بالمساعداتالمرتبطةالديمقراطيةحولفقطواحدةنظروجهةيقدمإنه.Iأم

تتميزلافيماق"اّحبلاعملوتعزقللمسوولية،ومحمّلاستحابةبوحودالديمقراطيةتتميز

بذلك.(العسكريالتدخل،لاحقفصلفي)أو،الأجنبيةالمساعدات
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يقومونمامسروليةيتحملونولاالاستجابةإلىيفتقرونالذينالمخططينلكن

الأمرالفصلهذاويوضح!المسؤوليةومحمّلاستجابةنظامنرضيستطعونلابه

وحكومةفعّالةل!ممقراطيةتحقيقتجعلاليالتعقيداتمنالعديدبعرضجليبشكل

خارجه.منيأتيلمنبكثيروأصعب،النظامداخلهملمنحئ،للغايةصعبأأمراًجيدة

سيئة.حكومةمعالمانحينتعاملكيفيةحولالأدلةبعضفيالفصلهذاليحثأضرأ،

مسؤوليةسلمعلىالتاليةالخطوةكانت،الحرةالسوقصلاحاتٍافشلبعد

الأمروانتهى،جيدةالحكوماتجعلمحاولةأساساً(التسعينيات)فيالغربيالرجل

المخططينعنآخرمثالأيضاًلدينا.المحتالينلجمعلىقادرينغرالمانحينبأن

تحقيقعلىبالعملةثاّحبللالسماحمنبدلاً،المستحيلتحقيقإلىيهدفونالذين

حكومةفرضالدخلاءالمخططينمحاولةفينبحث،لاحقينفصلين)في.الممكن

.("الزمنعليهما"عفااللذينالعسكريوالتدخلالوصايةعبرجيدة

بصلاح؟بمجئعحء!نب؟ثدوثةنسئططح!

بعضحلوالشرطةالقضاء،المحاكممثلالحكوميةالمؤسساتتستطيع

السابق.الفصلفيرأيناكماالأسواقتبادلاتخلالمنتظهرالىالمشاكل

بتثبيتالغنيةالدولفيتعملالأسواقجعلفيالنزيهةوالشرطةالقضاءويساعد

.القانونمخترقىومعاقبةالاحتيالضدضمانةتقدبم،الملكيةحقوقحمايةالعقود،

لحمايةيكفى.مماقويةحكومةأىأنهو(فْعَّضلا)مَوطِنأخيل"11كعب

لاتيىقولويوجدمفترساً.ضارياًلتكونيكفي.مماأيضاًقوية،المحتالينضدالمواطنين

.11؟جرائمةّدعارتكببقاتلتثقمماأمحنرحكومي.مموظفتثق"لماذامأثور:قلىم

وردلماالاصطلاحية)الترجمةا؟االمراقبينيراقبا"منحولالديمقراطيالجواب

جانبإلىالبشريالمجتمعقدمهالذيرخَالاالرائعالابتكار.الجميعهو(أعلاه

مجتمعاًالديمقراطيةمفاهيمأبسطويتضمن.السياسيةالحريةهوالحرةالأسواق

السياسيةالمعارضينوحقوقوالتجمع،الكلاموحريةحرة،وصحافةمنفتحاً

انتهازيسلوكأيعنالأحرارويُعرض.جيدةحكومةوجودتضمنبطريقة

الناخبونويمنح.السلطةمنلاخراجهاويصوتون،السيئةالحكوماتتنتهجه
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المحاكم،منكللادارةأفضلطرقاَيجدونالذينالسياسيينلأولئكأصواتهم

كماتماماَ،الناخبينرضالكسبالسياسيةالأحزابوستتنافس.والشرطةوالقضاء

بعملالسياسيينمنالتاليالجيلوسيقومزبائنها.رضالكمسبالشركاتتتنافس

مكانأيفيحقيقيةثرممقراطيةأيتعمللا،بالطبع.الخدماتتلكمي!دقتفيأفضل

.(،5)ممكنةالتنميةلجعلالكفايةفيه.ممايقترببعضهالكن،المثاليةبهذه

السلعيخصفيماجيداًالأسواقستعمل،جيدةموسساتوجودافتراضعلى

الأفرادمستهلكيهفيتؤثروالى،الخاصالقطاعيستهلكهالذيالنوعمن،الخاصة

محتملإنجاز؟والمياهالطرقمثلالعامةالخدماتعنماذا.سواهمأحدولافقط

اليالخدماتونوعيةمقدارحولالناخبينمنمعلوماتتقدمأنهاللديمقراطيةآخر

علىيضغطون،معينموقعفيالطرقفينقصاًالناخبونشاهدوإذاإليها.يحتاجون

لزيادةمقترحاتيقدمونالذيالسياسمِننلصالحويصوتونالتشريعيةالهيمًةأعضاء

.الناخبونيدفعهاالىالضرائبمنذلكوتمويلوصيانتها،الحكوميةالطرقبناء

الناخبيندعمعلىحصولهممقابلالحاجاتلتلكةثاّحبلاالسياسيونويستجيب

لمطالبالخاصالقطاعبحّاثةبهايستجيبالىتقريباًالطريقةيماثلبشكل،السياسى

فوهاتبححمثقوببظهورتسمححكومةعنالناخبونوسيتخلى.المستهلكين

الازدحاممثلصغيرةمشاكلوجودويدل.المواصلاتشرايينفيالقمربراكين

لجعليكفىلكظ،مثاليبشكليعمللاالنظامأنعلىالكبيرةالمدنفيالمروري

الغنية.المجتمعاتفيواسعنطاقعلىممكناالطرقيالنقل

بعملتقومالديمقراطيةأنفكرةالبياناتمنالمستمدةالثابتةالحقائقتدعم

تتناولدراساتالدوليالبنكبعفبحّاثةجمعوقد.العامةالخدماتتقديمفيجيد

مقياسهماهناالأهموالسمتان.العالمحولللحكوماتعديدةمختلفةحمات

الحكومةكانتإذا)فيما\"الحكومةافعالية1و)الدكقراطية(11والمحاسبةالتصويت11

كبيربشكلبعضاَببعضهمامرتبطانالعاملانهذان،بالطبعالفحوات(.تردم

رفعبعدحئ،الأحوالبكلوالمُسبّب(.ببَّسلا)الفردلدخلنسبةيزدادانلأنهما

الحكومةبفعاليةكبيربشكلةيطارَعميدلاترتبط،محصلةكلعلىالفرددخلتأثير

معالحكومةوفعاليةالديمقراطية،2الشكلويظهر.عامةخدماتتقديمعلى
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جودةمعبقوةمرتبطةالديمقراطيةأنفيهاويظهرالفرد؟دخلعاملإغفال

الحكومة.تقدمهاالىالعامةالخدمات

متخصصةمحليةمعرفةعنهاوينتجالقمةإلىالقاعدةمنينشأنظامالديمقراطية

العجلةتشحيميتمدممقراطى،نظاموفي.الحرةالأسواقفييحدثلمامماثلةبطريقة

الأمر،المحليةمشاكلهمنبقوةيشتكيمنكانويىئاصرير.صوتعنهايصدرالى

علىويحصلالسياسيينانتباهسيجذب،المشكلةبصعوبةعادةمرتبطاًيكونالذي

حلولاًالقوميالمستوىعلىكرممقراطياًالمنتخبونالسياسيونويبتكر.لشكواهعلاج

الاجتماعيةالمعايير،المحليةالثقافاتخصائصتراعياليالقوميةللمشاكل

هارفرداقتصاديويدعوالغرباء.المتبرعونيفرضهاالىتلكمنأكثروالظروف

محددةمحليةمعلوماتتستعمل"وسيطةامؤسسة1بأنهاالديمقراطية"رودريكداني11

.(16)بفاعليةيعملالمجتمعلجعلالأخرىالمناسبةالمؤسساتكللاختيار

10!لا0.4
8ل71

.ية0.33
.8JI
ثت0.2

!!03؟

لأ"أ

*9لئما

!لا*.!ه3؟

!)ت-8.2

3.!:

!هـق.4

أفضل

مؤشر
(لنىنيثاشرمؤنيثا
مؤشرمؤشر(دنىمتوسطمؤشرأفضل

الفرد(بدخلالمرنبطيخر)الجزءال!لامقراطهةشراتموً

الحكومية.الخدماتوتقديمالطيمقراطية.12الشكل

5.هـ
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؟؟دجبسهـطةثهـستطبة؟ثدلههمدز؟ذ!مث

حالهوكما،الفقيرةللبلادسريعاًحلاَتس!يلالديمقراطيةأنالمؤسف

نشوءإلىالموديةالطريقمنأطولراسخةثرممقراطيةإلىوالطريق.الحرةالأسواق

بطىءتطورعلىالديمقراطيةعمليعتمد،الأسواقحالهووكمافغالة.أسواق

كماالانتخاباتفيالغشوتستطيع.النطفاللعبلقوانينالقمةإلىالقاعدةمن

المزعومةالانتخاباتمنمؤسفتاريخيظهركما،السوقزبائنخداعتستطيع

بقيامتتمثلفقطواحدةمشكلةولنعرض؟الغشمنعيمكنكيف.لمالعاحول

الهيئةقضاةيعينمنلكن،شريفةالسياسيةالمنافسةكانتإذافيمابالحكمالقضاة

الناخبة؟

الترتيباتمنمعقدةمجموعةالديمقراطيةأنسنجدجانبأ،الغشنحّيناإذاحئ

معأخرىمشكلةالأكثريةاستبدادويمثّل.انتخاباتإجراءمجردعنجدأالبعيدة

إساءةعندهاستقرر،الأقليةتكرهمجتمعفيالأغلبيةكانتوإذا.الديمقراطية

لمراقبةتصؤتربما،الأقليةنظروجهاتبعضتكرهالأكثريةكانتوإذامعاملتها.

فضائلمنتُعتبراناللتينوالنقاشالتعبيرحريةمنهذاوسيحد.المعارضين

والى،الفقيرةالبلادثرممقراطياتفيالتطبيقعنجدأبعيدةالنقاطهذه.الديمقراطية

معاملةأحياناًالفائزونيُسىءوحيث،وفئويةعرقيةصفوفحولتتمحورماغالباً

الخاسرين.

وحريةالفردحقوقحمايةللديمقراطيةالكاملالتعريفيتضمنالسببلهذا

دونالديمقراطيةنجاعةعدمسببنعرفوحئ.الأغلبيةحكمإلىإضافةالمعارض

ويقع.الحسبانفيالديمقراطيةبتناقضيعرفمانأخذأنينبغى،العواملتلك

الديمقراطية.إبطالعلىالأغلبيةتصوّتعندماالتناقضى

منالتأكدأرادتالأغلبيةأنسنفترضذلك،حدوثجوانبأحدلرؤية

حقلإنكارالتصويتببساطةوتستطيعللأبد.المُفضُّلةالسياساتمفعولسريان

فيالحمراءالولاياتأرادتربمامثلاً،.المستقبليةالانتخاباتفيالتصويتفيالأقلية

تأليفمنالتأكد،2004انتخاباتفيضئيلةبأغلبيةفازتالى،المتحدةالولايات
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بدلأالربيخافونالذينالأسلحةمالكىمنفصاعدأالاَنمنالأميركيةالحكومة

إصلاحتمريريستطيعونوهكذا.إجهاضعملياتأجروانيذلاًايسنجالشواذمن

أغلبيةتستطيعثمٍ.التصويتحقالزرقاءالولاياتفيالمواطنينعلىينكرانتخابكا

التصويت.منحماساالأقلالأقليةلحرمانحماساًالتصويتالأشدالباقيةالناخبين

هذايحدثأنويمكن.المواطنينمنه/ه25حوالىإلىالناخبيننسبةتنخفضوهكذا

شاشاتعبرالمبشّرينسوىالتصويتبحقيتمتعأحديبقىلاحئوتكراراًمراراً

.التلفزة

مواطنلكلأساسيةحقوقاًوتعديلاتهالأميركلالدستوريضمن،الحظلحسن

وتعتبر؟رو!سدلاالعلياالمحكمةقضاةعادةويعزّزالتعبير؟وحريةالتصويتمثل

قوية.الزرقاءالولاياتحقوقخرقعلىبالاحتجاجتسمحالىالاجتماعيةالمعاير

حلوللايجادلاّعفبشكليعملنظاموهى؟طوباويةليستالأميركيةوالديمقراطية

فيالأصعبالجزءالاجتماعيةالمعاليرتكونوربما.الناسلمعظمجيدةاقتصادية

تلكمثلتبىعنجداًبعيدةالفقيرةالبلادمنالعديد-الديمقراطيةبناءمسيرة

منأساسيأجزءاًالضصويتعنتمتنعحئالمعارضةوتخويفإزعاجويعدّالمعايير.

.الفقيرةالبلادمنالعديدفيالانتخابات

عرقياً.المتمازجةالفقيرةالبلادفيأهميةأمحنرالأقليةحقوقعلىالحفاظ

حمايةتونرالىالديمقراطيةتطورعدمفيسبباًالعرقيالتمازجهذايكون،وللأسف

ترعط"و"فرانشيسكوالسينا"البرتو11اغيون"،افيليب1منكلأشاركما،للأقليات

أولئكنفسالقوانينوضعواصالذينالأشخاوسيكونمؤخراَ.هارنردجامعةمن

.مموجبهايتخلونقواعدسيضعونأنهميبدوولا،العرقيةالأغلبيةإلىينتمونالذين

،11اغيون11ووجد.(اليومالسنّةالعراقيونيشهد)كماللأقليةالسلطةبعضعن

الديمقراطيةفي)وحئالتنفيذيةالأغلبيةسلطةفيالتدقيقأنو"تريى"السينا"ا11

وجدت،الواقعوفي.(؟7)ريبكعرقيتمازجوجودحالفيإحصائياًأقلعام(بشكل

عمليات:الأقليةحقوقخرقتمنعلا،للحكمكنظام،الديمقراطيةأنحديثةدراسة

وأالسياسيينللضحايا(الجماعيةالابادة)حئالدولةترعاهاالىالواسعةالقتل

.الأقلياتحمايةللديمقراطيةأوسعتعريفيتضمنأنوينبغي.(18)العرقيين
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ط!هةو؟ثديمدزكم!كيةحدوو

إعادةالأمحعريةقررتإذاالفرديةالحقوقخرقمنخر1شكليحدثقد

والأقليةفقرةالأغلبيةكانتإذاسياسيامغرياًذلكيكونوبما.الأقليةدخلتوزيع

السببلهذاالخاصةللملكيةتهديدأنهاعلىالديمقراطيةإلىيُنظركانولطالما.ثرية

حولالبالغقلقهما"هاميلتونو"الكسندر"ماديسوناجيمس1وأبدى.بالذات

مجلسمثل-تضريعيةهيئاتلبناءوسعيا،الأميركيالدستوروضعاعندماذلك

علىالخامسالتعديلولبت.بذلكالأغلبيةلقيامتتصدى-العلياوالمحكمةالشيوخ

القاعدةجزافأ(بهالتهمإلصاقمنالمواطنيحمىالذينفسه)التعديلالدستور

ينبغيولا،لمحاكمةإخضاعهدونملكيف،من...دحأتجريديمكنالا1بأنهالقائلة

قدذلكرغملكن."عادلتعويضدونالعامللنفعخاصةملكيةعلىالاستيلاء

.ةيلبَمتسملاالتنميةوتعيقالأغنياء،علىعاليةضراثبفرضعلىالأغلبيةتصوّت

عدالةمع)حئمعقولاقتصادينموالأغنياء()نخبةالأقليةحكمعنينتجربما

دراسةوفي.الأقلعلىالوقتمنلفترةدممقراطي،نظاممعمقارنةالأغوار(عميقة

الأقليةحكمبينالتبادلحولاحموغلو"دارون11الاقتصاديتحدث،حديثة

التهديدب!قصاءالأقليةحكمويتميز.((9)اقتصادينمولتحقيقوالديمقراطية

مرتفعةمستوياتلىٍاالاقتصاديبالنموهذايدفعوربما.الملكيةلحقوقالديمقراطي

.بالعائداتستحتفظأنهالىٍامطمئنة،فعلهتجيدفيماتستثمرالنخبةلأنمعينةلفترة

سوىتحميلاوالنخبة.ةثاّحبللجيدأنظاماَالأقليةْحكميعبَرلا،الأحوالوبكل

الجدد.الوافدينلدخولالحواجزوتقيم،المناصببأصحابالمرتبطينالأغنياء

نشاطأيفيالتبادلنمطيتغير،النشيطالعالميالاقتصادفيأنهإلىاحموغلو"11وأشار

الديمقراطيةوتكون.جديدةقطاعاتوتنبثققديمةقطاعاتوتختفى،معيناقتصادى

إليهمنحتاجالذين،ةثاّحبللصالفرمنحفيأفضلللجميعمتساويةحقوقمع

.الجديدةالقطاعاتلظهور

ب!نكلترامقارنةالكاريبىعنمثالاًاعوغلو""اأعطىالأمور،لتوضيح

سكانكانعشر،الثامنالقرنبدايةوفيعشر.والتاسعالثامنالقرنينفيالجديدة
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الأفارقةالرلهَيقبهايعملالىالمربحةالسكرمزارعبفضلثراءًأكثرالكاريمى

سكانمنالبيضاءالحاكمةالأقليةواستثمرت.الأوروبيونالمستعمرونوممتلكها

ملكيةبحقوقتمتعهاإلىمطمئنة،المربحالسكراقتصادفيالكثيرالكارييي

الجديدةإنكلتراسكانوكانوبشر.أرضمنتمتلكهماعلىبقسوةمارستها

العائلية،القمحمزارعمنمتواضعأكاندخلهملكنأكبر،بديمقراطيةيتمتعون

الجديدةإنكلترااستطاعت،الأحوالوبكل.بالسفنالشحنوخدمةالأعاكصيد

فر!وزادت،الصناعيةالثورةعنانبثقتالىالجديدةالتقاناتمنالاستفادة

فيالحاكمةالأقليةوتابعت.متواضعةأصولمنجددأعمالرجالظهور

ىِفوعشر.التاسعالقرنفيالعائداتتراجعرغمالسكر،فيالعملالكارييي

الكاريبى.منثراخأكثرالجديدةإنكلتراأضحتعشر،التاسعالقرننهاية

بهـورةوجهـهةزد!يدك،؟خكبةحع

دورأيضاً،هارفردمن"اروبنسون.إيهاجيمس1السياسةلموعااحموغلو"،11ناقش

للديكتاتوريةالاقتصاديةالأصول11بعنوانرائعجديدكتابفيالأقليةحكم

الغنيةالأقليةبيناستراتيحيةمواجهةمنتنبثقالديمقراطيةأنواعتبرا"ا.والديمقراطية

توزيعإعادةلخطرنظرأالديمقراطيةاعتمادعدمالأثرياءويفضل.(2ْ)الفقرةوالأغلبية

بهابقومشاملةثورةفيالحاكمةللنخبةالأسوأالتهديديتمثّل،الأحوالبكل.الثروة

للحصولمحاولةفيبالثورةالتهديدالفقراءويستطعكلها.النخبةستدمرواليالفقراء،

هوكما،مؤقتةثورةلقيامنرصةنافذةدائمأويوجدالأغنياء.منالديمقراطيةعلمى

كاناو"اروبنسون"احموغلو"11أن)رغم.خانقةاقخصاديةأزمةأوالحربخلالالحال

حديثاًظهرتمجموعةأيضاًتكونربماالغنيةالأقليةأنإلا،التقليديةالنخبةفييفكران

.(الحكوميةالعائداتمناستفادتاليالسياسيةالنخبةضمن

بعضتوزيعب!عادةوعدبتقلسمالمؤقتةالأزمةفتيلالأغنياءينزعلالماذا

الفقراءيقمعونلالماذاأو؟الديمقراطيةعلىالموافقةمنبدلاًالفقراء،إلىالثروة

لأننفعأيجديلاالأولالخيارأنو"روبنسونا"احموغلو"11يرى؟العسكريةبالقوة

سياساتعنالتراجعتستطيعالحاكمةالنخبةأنيعرفون-أغبياءليسواالفقراء
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إقىارنحوالدائمالموسساتيالتغييرووحده.الثوريةالأزمةءاهَمنابعدالتوزيعإعادة

باستمرارسيستفيدونوأنهمالمسووليةبزمامإمساكهمللفقراءيضمنالديمقراطية

.الثروةبعضتوزيعإعادةمن

وأكثرأكثرمكلفاَيصبحلكنه،منظمغرفقيرشعبمعالقمعينجحقد

منالمزيدلديهاويظهرئقافة،أكثرتصبحالأغلبيةحينما(نجاحهفرص)تتضاءل

تمنعالى،الحاكمةالأقليةأذهانعنتغيبلا)نقطةالنشيطينالسياسيينةثاّحبلا

إلىالتحولعلىالنخبةتوافق،الظروفهذهمثلوفي.(التعليمغالباًانتشار

حقمنحنحوالتدريجيبالتحولو"روبنسون"احموغلو"11واستشهد.الديمقراطية

11غري"إيرلالوزراءرئيسوشرحعشر.التاسعالقرنخلالبريطانياىِفالتصويت

يعارضمنهناكاليس1:العالميةالتجاريةالشايعلامةإطلاقهقبل،1831سنة

التعاطفهدفيليسمى.أكثروالانتخاباتالعامالتصويتحق،السنويةالبرلمانات

إصلاحيمنهاينطلقالىالقاعدة...اهلنهايةوضعوإنما،والمشاريعالآمالهذهمع

.(21)ايدئراولايعمّرإصلاح...الثورةضرورةمنعهى

بسببأكبربسهولةوأميركابريطانيافيالديمقراطيةتحقيقفيالأغنياءساهم

الأكثريةسلطةضدالضوابطبعضوضعالذيالجديدالديمقراطيالنظامتصميم

بحكمتأثراًأقلالأعلىالمجلسفيهاكانمجلسينمنتشريعيةهيئة.التوزيعب!عادة

كلعلىالفائزايحصل1الىالتشريعيةالهيئةممثليانتخاباتنظاموأدى.الأغلبية

علىفرضهاينبغيالىالضرائبحولعامةاستفتاءاتإقامة)مقابل.مموجبهاشىء"

التوزيع.ب!عادةيطالبونالذينالمتشددينانتخابإعادةعدمإلىالأغنياء(

ضمانةيشكلالتوزيعإعادةضدللضغطأموالهمإنفاقأنأيضاًالأغنياءيجد

نظام.مموجبللأغنياءيةالحطمنالصحيحالمقدارلىٍاسوىحاحةهناكوليسلهم.

الديمقراطية؟علىالنخبةتوافقبأنضرورةهناكيكونولا،للغايةقليلث!ممقراطي:

موافقةهوإليناالأقربوالمثال.الأحوالبكلثورةفيالفقراءوسينتفضجدا،كثير

.ممنحالمشروطة،،995سنةالديمقراطيةعلىتشيليفيالحاكمةالعسكريةالأقلية

الىالخاصةوالملكيةالحرةالسوقإصلاحاتلحمايةالسلطةمنيكفىماالجيعث!

.1995لىٍا1973منالدمويعهدهخلالأدخلها
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اليالمجتمعاتفيأوالطيعية،للمواردالمنتجةالبلادفيجيدةالأمورتكونلا

سابقاً(.ناقشناكماكبيربشكلالعاملانهذان)يتداخلكبيرأالتفاوتفيهايكون

فرضيمكنوالى،طبيعيةمواردأوأراضيَالأغنياءيمتلك،المجتمعاتتلكوفي

لدىيكونولهذا.البشريةالمهاراتأوالآلاتمنأسهلبشكلعليهاضرائب

وسيختار.الضرائبفىضالديمقراطيةالأكمريةقررتإذايخسرونهماالأغنياء

منالمزيدكسب)يستطعون.أوسعالتباينكانكلماأكبرضراش!نسبةالفقراء

منالكثريخسرواولن،كبيرةوالفقراءالأغنياءبينالفجوةكانتإذاالتوزيعإعادة

ويسهل.(الدخلارتفاعمعتتناسبالضرالْبنسبةكان!إذاالمستقبلىدخلهم

حكمأنييدولهذاالأغنياء.الصناعيينالعمالمنأكثربالقوةالفقراءالقرويينقمع

فيمنهاأكئرمعدنيةثرواتتمتلكالىأوالزراعيةالمجضمعاتفيينجحالأقلية

التاسعالقرنينفتراتلمعظماللالينيةأميركافيظهركما،متطورةصناعيةمجتمعات

الديمقراطيةنسبةأنبلدانعذةثهلتالىالدراساتووجدت.والعشرينعشر

الوسطى-الطبقةإلىالدخلمنالأكبرالنسبةفيهاتذهبالىالمجتمعاتفيترتفع

الوسطىالطقةححمإلىالديمقراطيةمنالمحتملةالعكسيةالسببيةدراسةعندحئ

.(22)(،3الشكل)انظر

قد؟المختلفةالبلادفيالحجمالمختلفةالوسطىالطقاتيحددقدالذيما

الاقتصاديانالمؤرخانوأبرز.الطبيعيةالمواردثرواتإلىالمؤلفينمنالكثيرأشار

فيالفضةومناجمالسكرمزارعدور"سوكولوفو"كينيثإنغرمانا"استانلي1

بعداَيضيف)مماالكاريبىوجزراللالينيةأميركاتشهدهالذيالكبيرالتفاوت

المزارعتعملأنينبغىوكانسابقأ(.ذكرناهلماالكاريييفيللركود؟خر

أصحابواعتمدقلة،أيديفيعائداتهاتنتهيوأن،واسعنطاقعلىوالمناجم

.المساواةعدممنمتطرفشكل-السكرمزارعفيللعملالرقيقعلىالمزارع

المفضل.المحصولالقمحوكان؟الشماليةأميركافيالسكرقصبزراعةيمكنولا

عائلاتمنوسطىطبقةتشكلتوهكذاضيق،نطاقعلىالقمحإنتاجويمكن

المحاصيلعلىالكبيرالاعتمادوكانوكندا.المتحدةالولاياتفي"المزارعين

لم.العامنأخرىأماكنثنيالمساواةبعدمأيضاًمرتبطاَالمعدنيةوالثرواتالاستوائية
http://www.al-maktabeh.com
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9cير!

60

!لا.

صي

مشاركهَاسوأمشاركةأفضل

الوسطىللطبفةالوسطىللطبعَة

2004سنةفيوالديمعَراطبةالوسطىالطبفةحجم.،3الشكل

قبلمنللفقراءالعنيفالقمعيؤدى،المساواةإلىتفتقرمجتمعاتفي

منالمزيدإلىالعنفويودي.الكبتذلكمنالضحاياتظلّمإلىالأغنياء

الديمقراطيةبالتسوية)مقارنةأكبرعنيفةثورةنشوباحتماليصبحلهذا،العنف

ناجحةعنيفةثوراتاللالينيةأميركافيرأيناوهكذا،سابقأ(.المذكورةالسعيدة

مكتملةغير)ثورةبوليفياوفي،العشرينالقرنبدايةالمكسيكفيحدثكما

فيحدثكمابثوراتللقيامومحاولاتونيكاراغوا،كوبا،(الأقلعلى

الناجحةالكبيرةالشيوعيةالثوراتوحدثتوكولومبيا.غواتيمالاالسلفادور،

فيولي!-أ949سنةوالصين،917سنةروسيا-فقيرةزراعمِةمجتمعاتفي

فيالديمقراطيةتدومولا."1ماركس11توقعقدكانكما،صناعيةمجتمعات

إعادةتحاولفقيرةجماهيربينتتعاقبلأنها،المساواةإلىتفتقرزراعيةمجتمعات

الديمقراطيةوترتبط.عسكريةانقلاباتبتنفيذنوّدريوأغنياءالثروةتوزيع

مشاركةنسبةأن)رغمالاقتصادفيالزراعةمساهمةبنسبةفعلاًسبيبشكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الوسطىالطبقةحجممنيحدمما،(الدخلعلىدليلمجردتكونقدالزراعة

.(الديمقراطيةعلىإحصائيأمهمّاموشرأتبقى)الى

معخاعىبشكليتعارضطبيعية.ممواردتتمتعالىالبلادفيالأقليةحكم

توزيعإعادةويمكن.الدكقراطيةيمنعأويقوضبأنهالنفطويشتهر.الديمقراطية

النفط،منالمستفيدينالأثرياءالمتنفذينلدىلهذا،كبرةبسهولةالنفطعائدات

عنهاسينتجالىالديمقراطيةمنليخسروهالكثر،الديكتاتوريةبهتتحكمالذي

يمنتنتشرالىالنفطة،المجتمعاتتبذلولهذا.للثروةعادلتوزيعإعادةبالتأكيد

وثقوقد.الديمقراطيةلمخجهودهاأقصىأنريقية،إلىبالنفطالغىالأوسطالشرق

العلاقةممنهجبشكلونتضيكون"اليونارد1نيويوركجامعةفيالسياسيةالعلومأستاذ

باستعمالخرون1فعلكما،أفريقيةفيالمستبدوالحكمالطيعيةالمواردثروةبين

أفريقيةفينجحتالجديدةالديمقراطياتأن"ونتشيكون"وأظهر.(23)عالميةأنماط

لافيما؟وماليمدغشقر،بنينمثلالطبيعيةبالمواردالفقيرةالبلادفيأساسيبشكل

غابون،الكاميرونالجزائر،مئلبالنفطغنيةبلادتحكمٍالشموليةالأنظمةتزال

سنةالديمقراطيةالدولتصنيففيالمراكزأسوأعالميا،،النفطمنتجوواحتلوليبيا.

c2004َنأيمكناللأسف،.(24)الدوليالبخكبحّاثةمنثلألةوضعهلتصنيفوفقا

حوافزعلىالسبىتأثيرهافيالنفطعائداتمثلٍالخارجيةالمساعداتتكون

لاحقا(.سنرىكما،للديمقراطيةالتحول

العنة1فيالرئيسيةالأسبابأحديكونقدالدكقراطيةعلىالسبىالنفطتائر

للدخلزيادتهارغمالطيعية،المواردلعائداتفيهايكونوالى،"الطبيعيةالموارد

اللاحق.الاقتصاديالنموعلىسبىتأثيرمباشر،بشكل

(25؟لإفروببة)؟خكهـهةدول

توقعاتالحاكمةالنخبةفيهاتدّكأواحدةكبيرةتاريخيةتجربةهناك

التدخلمنءالسىٍبالجانبمباشرغيربشكلمرتبطةأنهاصدفوالىاعوغلو"،11

بينكأقليةمانوعاالأغنياءالأوروبييناستيطانتلككانت.العالمباقيىِفالغربي

أفريقية.عبرالمبعئرةالأخرىالأماكنوبعضالأميركيتينفيالفقراءالمحليينالسكان
http://www.al-maktabeh.com
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وجزراللالينيةأميركامعظمأوروبيةأقليةاستوطنتهاالىالأماكنوتضمنت

الأوروبيونومنح.أفريقيةوجنوبروديساكينيا،أنغولا،الجزائر،،الكاريبى

حقلأنفسهمالأفريقيةوالمستعمراتالكاريبىجزراللالينية،أميركافيالأغنياء

فيأكبر)بدرجةوالتعليمالأرضعلىالحصولوامتيازالسياسيةالسلطةاحتكار

يكنلماللائينيةأميركافيالعنصريالتمييزلأناللالينية،أميركافيمنهاأفريقية

نأرغم."حاكمةانخبة1أنهمعلىوتصرفواالبيفأنفسهمزّيموهكذاحاداً(.

توضحأنهاإلا،اليومالفقيرةالبلادمنصغيرجزءفيتوجدالبيضاءالأقليةمجتمعات

واسع.بشكلالمنتشرة"الحاكمةالنخبة11عنعامةمشكلة

منأغئكانتالأوروبيةالأقليةمستعمراتبأنبالفعل،4الشكليظهر

أصبحتوالى؟5182سنةالمتحدةوالولاياتنيوزلنداكندا،استراليا،فيالمعدل

الدولهذهحققت،الأحوالوبكل.الأوروبيينمنسكانهاغالبيةكرممقراطيةدولأ

خلالالحاكمةالنخبةاقتصادياتحققتهمافاقتاقتصاديةإنجازاتالديمقراطية

لكن،لفترةجيداَ"الحاكمةالنخبة11تبلياحموغلو"،11توقعوكما.التاليينالقرنين

هذابدايةفيضربناهالذيالبوليفىالمثالويتناسبالركود.إلىبهاينتهيالأمر

والركود.الحاكمةالنخبةنمطمعالفصل

؟خقض!هفةطهـهةدلههعدز

إلىالانتباه،"الحريةامستقبل1بعنوان2003سنةكتابهفيزكريا"،"فريدلفت

حكوماتأحيانأالديمقراطياتعنينتجلماذا."الأفقالضيقةالديمقراطية11فكرة

حرة؟انتخاباتإجراءرغمجدأسيئة

غيرالناخبينمعخصوصاً،الكبيرةوالتنميةالديمقراطيةمشاكلإحدى

الوطنية،الخوف،الكراهيةمشاعراستغلاليستطعونالسياسيينأنهي،المثقفين

هارفردمنغلايسر""إدواردويعتقد.بالانتخاباتللفوزهؤلاءلدىالعنصريةأو

لاسياسيةأهدافتحقيقفيذلكيساعدهمعندماللكراهيةيروجونالسياسيينأن

للفقراءالثروةتوزيعب!عادةيرغبلاالذيالسياسيوسيثير.(26)بذلكلهاعلاقة

تغلبمثلاً،لهذا،عرقياَ.متميزةتكونأنيصدففقيرةأقليةنحوالعنصريةالكراهية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الصَحدهَ-اس!راليا/كندا/نيوزيلندا/الولايات

الأوروبيهَ-الأقل!ةمستعمرات
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الأوروببة.ا!البةبمسنصراتمفارنةالأورولطةالأغببهَمسنعرات.،4الشكل

التاسعالقرنأواخرفيالاصلاحيينعلىالجنوبيةأميركافيالأغنياءالبيضالقادة

تستطيعالىالطرقإحدي)هذهالفقراء.السوديكرهونالبيفالفقراءبحعلعشر

يستطع،وللأسف.(الديمقراطيةظلفيحئبالسلطةالاحتفاظالحاكمةالنخبةبها

حاجةمن(بدلاً)أوإلىإضافةالأغلبيةكراهيةاستغلالالسياسيونالأعمالرجال

العامة.للخدماتالأغلبية

جماعاتتستطعسابقأ،ذكرناهاالىتلكمثلالأقليةحقوقحمايةدون

البلادمنالكثيروفي.الأقلياتاستغلالثرممقراطىنظامظلفيالعرقيةالأغلبية

يسعىاثملافلبناءالعرقىالعداءالسياسيونيستغلماغالبأ،مويلاًايقرعالمنقسمة

المستمرةالثروةتوزيعإعادةنزاعاتوتتميزا"هما".من"النا"الثروةتوزيعلاعادة

يجعلمعقدأنريقىثربمقراطينظامبوجودمثلأ،،أفريقيةفيالعرقيةالجماعاتبين

تماماَ،علنيةالمحسوبيةتكنلمإذاحئ.هناكالأمدطويلةتنميةتحقيقالصعبمن

لتأمينسيعملأخرىعرقيةجماعةمنقائداَأنببساطةالناخبونيثقلاربما

http://www.al-maktabeh.com
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العامة:الخدماتفيمتناقضةمصالحالمختلفةالعرقيةللجماعاتويكون.مصالحهم

هى؟منطقتهافيطريقاًتريدبالمجموعةفيمامنطقتها،ثنيطريقاًتريدأمجموعة

ببناءبالمجموعةاهتمامقلكلما،عزلةأكثرالعرقيهَالجماعاتكانتوكلما

منأقلمستوىاختيارإلىبالناخبينذلكيدفعوربما.أالمجموعةمنطقةفيطريق

العرقيالانقسامبينروابطوجودةثاّحبلاقّثووقد.بالمحصلةالعامةالخدمات

وسوءالعرقيالانقساموبينبها،يتمتعونالىالتحتيةالبئومستوىالفقراءوتعليم

.(27)العامةالخدماتعلىالإنفاقوانخفاضالعرقيالانقساموبين،الحكومةأداء

ربمامثلأ،دممقراطية.السياساتتكونلاعندماحئالعرقيةالكراهيةتبرز

وجودتبررالكراهيةتلكلأن"إسراثيل"كراهيةعلىباستمرارالعربالقادةيحض

واحتفاظالسياسيينالمعارضينلقمعأيضأاستعمالهيمكنوالذيقوي،جيث!

فيوينهمكونالهندضدالكراهيةالباكستانيونالقادةيثيروقد.بالسلطةالحكام

البلادفيشعبيةأكثرسياسيةقاعدةالقوميةوتمثّل.مشابهةلأسبابكضميرنزاع

يمكنولا.عرقيةحروباَتخوضعندماكبيرةثروةالجماهيرلدىيكونولا،الفقيرة

علىيستغلونهاالقوميينالقادةأنإلا؟حقيقيةالقوميةالمطالبمنالعديدأنإنكار

المستقبلية.الاقتصاديةالتنميةحساب

الانتخاباتتعدولاالفساد.هىللديمقراطيةالمثاليةالرؤيةترافقأخرىمشكلة

بتطيقنيلهامنبدلاًالأصواتشراءالسياسيونويستطعالفساد.ضدضمانةالتنافسية

وتندمج.لمناصريهميدفعونهمالتمويلةلر!دلاخزينةمنيسرقونوقدرشيد.حكم

لجماعاتهابالمواردللفوزتتنافسأحزابفيالعرقيةالسياساتمعالفسادسياسات

هفواتهم.يكضفونقدالذينالمعارضينأوالصحفيينشراءالسياسيونويستطع.العرقية

لترهيبوالشرطةالجيشولاءدممقراطيأالمنتخبونالسياسيونحئيشترىأنويمكن

وأن،فاسدةالسياسيةالأحزابكلأنيتبينوقد.المستقبليةالانتخاباتفيالمعارضة

متنافسانسياسيانحزبانهيمنمثلأ،.بالانتخاباتيفوزتنطماًأفضل؟لةيمتلكالذى

"ا،شريفنواز1وابوتو"11"بنازربقيادةالتسعينياتفيالباكستانيةالديمقراطيةعلى

ابوتو"1الوزراءرئيسةحكومة"ليغاري"فاروقالباكستانيالرئيسواتهمفاسد.وكلاهما

وتلغيضدها(.الادعاءاتتلكابوتو"1)أنكرت.سياسيينمعارضينقتلفيبالتورط

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بدورهاتعتمدوالى،الصحافةوحريةالتعبيرحريةالفسادفيهايعيثالىالديمقراطيهَ

شراءها.الفاسدونالسياسيونيستطعلاالىالمستقلةالقوةمصادرمنالعديدعلى

ا!لها،تؤتيالحرةالانتخاباتكانتإذاماحولالمعلوماتهذهكلأرهقتكمهل

لالدرجةمرهقينالاَنتكونواأن(ملإقامتها؟حالفينفعاًبَحديكانتإذاوفيما

نظرةطرحٍمنحئأقتربلم!الفقيرةالبلادعلىًاطّسبمدرممقراطيأنظاماًفيهاتفرضون

لا.أونفعاتجديكانتإذاوفيما،ممكنةغيرأوممكنةالديمقراطيةيجعلامحولشاملة

لعدمعديدةأسباباًيكشفضعفهاومواطنللديمقراطيةالسطحىالعرضهذاحئلكن

الاجتماعية،المعايرضعف،السياسيةاللعبةبقوانينالنخبةتلاعب-جيدةحكومةنجاح

العرقية.والكراهيةالقوميةالفساد،،المساواةعدمالطيعية،الموارد،العقاريةالثروة

كيفيةحولمحدودةفكرةسوىالمساعداتوكالاتتمتلكلا،للأسف

.جيدةإلىالسيئةالحكوماتتغييرتحاولعندماالخارجمنالمشاكلتلكإصلاح

تغييرأوروبالمحاولاتالسابقالتاريخخلالأنهلاحقةفصولفيسنرى،الواقعوفي

المستعمراتتفكيك،الأوروبيونفىضهاالىالحدودالاستعمار،-لمالعاباقى

بدلاًأسوأالأموربجعلالأحيانأغلبفييقومالغربكان-العسكريوالتدخل

القضايا.تلكمنالعديدفيتحسينهامن

لك!شع!حكوه!ث

وبناءللديمقراطيةمناسبةغيرظروفالعالمباقيبلادمنالعديدفيتسود

زراعيةمجتمعاتهىو1/و،النفطمثلالطبيعيةالمواردتنتجإنها:جيدةحكومة

النزاعاتمنللكثيرتتعرضو1/و،المساواةفيهاتغيبو1/و،المساواةإلىتفتقر

وغيرفاسدةلمالعاباقىبلادمنالعديدفيالحكوماتتكونولهذا.العرقية

.فقيرةبلادسىءلحكمالخاضعةوالبلاد.ل!ممقراطية

البيافيالرسم.(،5الشكل)انظروالدخلالديمقراطيةبينرابطاًنرى

دخلفيمضاعفةتمثّلالبيانيالرسمعلىزيادةوحدةكلأنيعنيوهذالوغارقي،

يزداد،كيممقراطيةالأكنرالدولإلىثرممقراطيةالأقلالبلادمنالانتقالوعندالفرد.

.عشرة.ممعدلالدخل
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الربعالتلىْالربعال!ليْالربع8الأفضلالربع
لبمقراطمِةاك!ةيطارَعمِلدالأقلديمعَراطد4ِالأفضللهممعَراطمِهَ

.2002مخملفة،ديمعَراطهةمستوا!غدالفرددخل.15الشكل

السياسية،الحقوقمنبالمزيدالأغنياءيطالبقد-عضوياًليسالارتباط

منأساسياًجزءأأيضاًالديمقراطيةتكونوقدعموماً.رشيدةحكومةوتشكيل

ةثاّحبلاإنوحيث،الأولىالمشكلةمعللتعامل،الأحوالبكل.الجيدةالحكومة

إذامااستكشافالدراساتتستطيعالسيثة،الحكومةمحدداتعنالقليليعرفون

)بشكلمعكوسأالأمريكونأنبدلاًالفقر،تسببالسيئةالحكومةكانت

سابقاً-المذكورةبالعواملتتأثرالىالسيئةالحكومةثنيالبحثونستطيع.(رئيسى

وإذابالفقر.مرتبطةكانتذاٍافيماونرى-الطبيعيةوالمواردالمحاصيلئرواتمثل

أيضأونستطيعالفقر.تسببالسيئةالحكومةأننستنتجأنيمكنذلك،الأمركان

وجودحالفيأومباشرةالفقرفيتؤثرالىالاقضصاديةغيرالعواملتلكاختبار

نأالموضوعهذاتتناولالىالدراساتمعظموجدتوقدفقط.سيئةحكومة

منفقطيظهرالاقتصاديةغيرالعواملتأثيروأنفعلاً،الفمَرتسببالسيئةالحكومة

.(24)رقفلاعلىمباشربشكلوليس،سيئةحكومةخلال
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مثل،سيئةحكومةظهورفيالمؤثرالعاملأهميةتحديدفينجاحاًأقلالبحث

مجتمعةللظهورالجيدةللحكومةالمختلفةالأبعادوتنحوالفساد.مقابلالديمقراطية

الاقتصادية.التنميةيحفّزأيهاتحديدالصعبمنلهذامعاً،

الىالفقيرةالبلادفيالدخلانخفاضتسببالسيئةالحكومةأنمسبقأرأينا

للحكومةأنعلىالأدلةبعضالاَنورأيناالفقر"ا.امصيدة1فيعالقةأنهايُزعم

.الأولالمقامفيفقيرةكونهافيالطولىاليدالسيئة

العملحولالحكاياتمنالكثيريوجد،الرعيةالبياناتهذهجانبإلى

والأفراد.الملكيةوحمايةالعقودلتثبيتالفقيرةالبلادفيالدولةبهتقومالذيالهزيل

إنهمالأهليقولكفؤة،غيرالشرطةحيثتايلاند،فيالفقيرةالأحياءأحدوفي

الشرطةوتسند.(29)السرقةمنالعائلةمنزللحمايةالمدرسةمنأولادهميخرجون

إلىالمخفرإلىوتسليمهالقاتلأوبالسارقالإمساكمهمةمالاويمتامبا،في

أنفسهمالشرطةرجاليستولي،الملكيةحقوقتثبيتعنوبعيدأ.(3ْ)الجريمةضحايا

"علىمتجربإغلاقالشرطةوقامت.الرشىعلىللحصولالملكيةعلىأحياناً

920تبلغللشرطةرشوةبتقدهـيمبدورهوقام،وسجنتهالهنديةباتنافيللشايأحمد"ا

.الجيرانأحدمنمرتفعةبفائدةزوجتهاقترضتهاوالى،متجرهلاستعادةروبية

الخضار)،3(.وبائعيالمتاجرمالكيابتزازعلىباتنافيوالمجرمونالشرطةوتتعاون

ورجالالجنودإنالكاميرونفيالزراعيةالمحاصيلتجاريقول،مماثلةبطريقة

وإلادفعهاالتجارعلىينبغىاليالرشىعلىللحصولالحواجزيقيمونالشرطة

.(32)التجاريالعملتنشّطقويةملكيةحقوقهذهتعدولا.بضائعهمفقدوا

وتدعمالفقراء؟بهتعاملمماأفضلبشكلغالباًالأغنياءالشرطةتعامل

دنغارا،فيالفقراءبعضويقولالفقراء.معنزاعأيفيالأغنياءالشرطة

عامةضديستعملونهاالىالأغنياءعصاالشرطةأصبحت11:أوزبكستان

الوصولالفقراءيستطيعالا1:للصحفيينبنغلاديشفيالقرويونوقال.(33)"االشعب

تلكعلىالأغنياءويهيمن.القريةمحكمةوقاضيالحكوميةالمكاتبالمخفر،إلى

المكتوبةالوثائقمعالتعاملفيصعوبةنويّمألاالفقراءويواجه."الموسسات

.11ملكيتهملإثباتالرحميةالبيروقراطيةوالإجراءات
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يسلبونأنفسهمالشرطةلأن،عكسيةبنتائجللشرطةجريمةعنالتبليغيأتي

علىسرقةجريمةضحيةتعرّفروسيا،،أوزرنيوفي.المجرمينمعيتفقونأوالفقراء

الشرطى11لرؤيةلاحقأمسروراًالضحيةيكنولم.شرطةاستمارة.كلءوقامالمجرم

.(34)اسرقىاالذيالرجلمعيشرب

بسبئةبحكوه!تهح؟لمنع!مل

معالتعاملكيفيةأبدأالغربفيالأجنبيةالمساعداتمخططويستكشفلم

لبعضبأنعلناَالاعتراففيالمانحيننحنونترددالعا؟.باقيفيالسيمًةالحكومات

هذامنالأولالنصففيانّيبكما،عميقةتاريخيةجذوراالسيئةالحكومات

أنفسنا.قرارةفيذلكنعرفكناإذاحئ،الفصل

للبلادالمساعداتمنحتريد:عويصةمشكلةمعالمانحينوكالاتتتعامل

وكالاتبهتجودمامعظمأنالغنيةالدولوقررت.الغنيةللدولوليس،الفقيرة

اليالدولقررتمثلأ،.المتلقيالبلدفيالحكومةإلىيذهبأنينبغىالمساعدات

المتحدةالولايات-الأصليةالدوليينوالبنكالنقدصندوقمواثيقوضعت

المتلقية.الدولحكوماتمعالتعاملينبغىأنه-أساسىبشكلالمتحدةوالمملكة

وكالاتستمنحعندها،سيئةكلهاالفقيرةالبلادحكوماتأنافترضناوإذا

سيئة.حكوماتتقودهابلادإلىالمساعداتالمساعدات

سياسيةكجائزةانرجيةالمساعداتاستعمالفيتتمثلأخرىمشكلة

العسكريةالمساعداتوتفيدأداثها.سوءعنالنظربغضى،الحليفةللحكومات

ماتوقعفي،المتحدةللولاياتالاستراتيجيةالناحيةمنمهمأيكونفقير،لبلدالأميركية

والبنكالنقدصندوقمنبنيويةهيكلةإعادةقروضسيتلقىالبلدذلككانإذا

فقطصغيرتفسيرمجردالاستراتيجيةالطيعيةالسياسةتعتبر،الأحوالوبكل.الدوليين

لاالىالسيئةالحكوماتمنالكثيرتزالوماالبلاد؟بينالمساعداتمتلقىاختلافىِف

.المساعداتمنالكثيرعلىتحصلةيجيل-ارتساأهميةبأيبلادهاتتمتع

199أصل)منالعالمفيدرممقراطيةغيرحكومةوعشرينعسأكثرلديناإذاً

دولارمليارات9إلىيصلمبلغاَتلقتفيها(الديمقراطيةالدوليالبنكيصنفدولة
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وعشرونالخمصىالدولحصلت،مماثلةوبطريقة.2002سنةخارجيةكمساعدات

.2002سنةخارجيةكمساعداتدولارمليار9.4علىالعالمفيفسادأالأكئر

كلحصلوالى،2002سنةللمساعداتتلقياًالأكثربلداَعشرالخمسةوتقبع

حكوماتلكلالأسوأالتصنيففي،وحدهدولارمليارعنيزيدماعلىمنها

إيصالمفيداَوسيكون.(غاالفساد...،للديمقراطية)نسبة2002سنةلمالعا

نراهمالكن،الفقرةالبلادفيالفقراءإلىالغنيةالدولفيالأغنياءمنالمساعدات

لمالعافيالحكوماتأفضلتنفقهاأنينبفىالىالأموالتحولالمساعداتأنيحدث

الفقراء؟إلىالملياراتتلكوصولفرعىهىما.الإطلاقعلىأسوأهاإلى

.الحكوماتسلوكتغييرإلىالآنالمانحونيهدفالموسفة،الأرقامهذهرغم

والبنكالنقدوصندوق،المساعداتمانحوكانمانادرأ،سنواتعشروقبل

المانحينكلامامتلأ،الوقتذلكومنذ.الديكتاتوريةأوالفساديناقشونالدوليان

المانحونيستكشفلم،الأحوالوبكلالرشيد".الحكم11حولبالمناقشاتالمعلن

له.أموالهميمنحونمنانتقاءكيفيةأو،جيدةالحكوماتلجعلفعلهينبغىمابعد

علىعَصلونالمحتالونزالماسابقاً،أوردناهاالىالبيانيةالأشكالتضيروكما

.المساعداتمنالكثير

منويدر"و"بياترسهارفردمنالسينا"البرتو11يجدلم،منهجيةأكثربشكل

وفي؟الفاسدةللبلادأقلمساعداتيقدمونالمانحينأنعلىدليلأمانيزجامعة

لتلكأكبرمساعداتيقدمونالمانحينأنالإحصائيةتحليلاتهمبعضفيظهر،الواقع

رابطهناكيكنلم؟الماضيةالقليلةالسنواتخلالالأمورتغيرتهلالبلاد)53(.

لائحةعلىوتصنيفهفيهالفردلدخلنسبةنابمبلديتلقاهاالىالمساعداتقيمةبين

تحدداليالأخرىالعواملبالاعتبارالأخذ)مع،996سنةللفسادالدوليالبنك

سنةفي،سنواتستوبعد.(السكانوعددالفرددخلمثل،المساعداتقيمة

الممنوحةالمساعداتبينعلاقةتظهرلمالفساد،عنالكلامكثرأنوبعد،2002

هناكيكنلم،مشابهةوبطريقة.(36)دلبلاذلكفيالمستشريالفسادودرجةلبلد

1996سنةسواءفيه،الديمقراطيةوانتشارلبلدالممنوحةالمساعداتبينعلاقة

.السكانوعددالفرددخلالاعتباربعينالأخذعند،2002
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المتلقيةالبيروقراطيةالحكومةمعيعملونالمانحونالبيروقراطيونبيقىإذاً،

تلكتكونلاعندماحئ،المساعداتتلكمشاريعتفعيليحاولونعندماللمساعدات

فيلمر"ديون11الدوليالبنكفيالاقضصاديانوضعوقدالفقراء.معةيّدوالبروقراطية

فيحكوميةصحيةمراكزعلىأجرياهمسحنتائجحولتقررأ"ابريتشيتو"لانت

يتلقينلمأنهنالجديداتالأمهاتأفادت،الدراسةوفيتنزانيا.فيموتاسامقاطعة

وكانت.الحكومياتالممرضاتقبلمنولادتهنتجاربخلالكافيةمساعدة

كافيةملابسيجلبنلملأنهنالممرضاتقبلمنسخرية"موضعالمنتظراتالأمهات

.(37)11(0/0،3)الولادةخلالالأمهاتبضربالممرضاتوقامت..ه/ه(.22)لأطفالهن

؟ئية؟لاسقبمنطقةكنىجيدةحكوهة

وظهورصلاحاٍلاالخارجمِةالمساعداتفيهادعمتالىالحالاتبعضتوجد

وقبل؟نفأ.المذكورةبوتسوانامعهوالسعيدةالأمثلةأحد.جيدةحكومة

ورسوخاَ.ثباتاًالأكئرالتقليديةالمشيخةورش!"اخامااسيرتسى1كان،الاستقلال

دفعممابيضاء،امرأةتزوجعضدمابالصدمةأفريقيةجنوبفيجيرانهوأصاب

وأضحى.مشيختهعنتخلىحئبوتسوانامننفيهإلىالبريطانيينبالمستعمرين

.1966سنةالاستقلالعشيةبوتسواناقائد،الأحوالبكلخاما"،11

مواجهةوفي.قاحلةأرضهمعظملبلدرائعاًالاستقلالعشيةالمشهديكنلم

منخصوصأ،الخارجيةالمساعداتمنضخمةمبالغبوتسواناقبلتشديد،جفاف

المساعداتوصلت،والسبعينياتالستينياتوخلال.الخيّرةالاسكندنافيةالدول

أواخرالماسمنهائلةكمياتاكتشافوبعدبوتسوانا.دخلمنه/ه16نسبةإلى

والىسابقأعرضناهاالىاللعنةتفادي"ااخاما1حكومةاستطاعت،الستينيات

.ريْلازوسيراليوننيجيريا،أنغولا،مثل،المعدنيةبالثرواتغخيةأخرىدولاًأصابت

النمودعائملتثبيتبحكمةالماسوعائداتالمساعداتمنكلاَالحكومةواستعملت

سنوياً.5،ه/هبنسبةالاقتصادنموالنتيحةوكانت،الاقتصادي

الذيمازر""كيتومايلالديمقراطىاخاما"1خليفةعهدفيالسريعالنمواستمر

وقوعمنعاماز-و"1حكومةواستطاعت.1998لغايةوحكم1980سنةالسلطةتولى
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الحكومةووسئعت.الزراعيةالمحاصيلعلىالقحطأتىعندما،987-،98،فيمجاعة

وتخلت.الريفيةالقرىإلىالجيدةوالطرقالصحيةالعيادات،النطفةالمياهخدمات

لمو.(38)الديمقراطيةالمحاسبةلزيادةالمحليةللسلطاتالمركزيةصلاحياتهاعنالحكومة

لكن-لمالعافيالايدزأزماتأسوأإحدىمنعفيفشلت-مثاليةالحكومةتكن

.جيدةحكومةبوجودأفريقيةفيممكنةالتنميةأنعلىموشراَتعطيإنجازاتها

المانحين.تدخلدونحئجيدةحكوماتفيهاتنشأأخركطحالاتتوجد

الحكومة11بعنوانرائعاًكتابأتندلر"اجوديث1إم-(ي-تيفيالباحثةووضعت

ثهالفيسياراإقليمحكومةنجاحقصةفيهوتناولت،"الاستوائيةالمنطقةفيالجيدة

وتعاقب،البرازيلفيوتخلفأفساداَالمناطقأمحعرمنواحدةسياراكانت.البرازيل

اتاسوا-2001-1987بينالسلطةعلىتناوباإصلاحيانحاكمانعليها

صحيأبرنامجاًعهدهمافيالمحليةالصحةوزارةوتبنتغومز".و"كيروجيريساتي"

،المشروعبدايةمنفقطسنواتوبعد.محليونصحةموظفوفيهعملوقائيأ

.5/595إلىه/ه25منالأطفالوشللالحصبةضداللقاحاتمستوياتارتفعت

.(33)الثلث.ممقدارسيارافيالأطفالوفياتنسبةوانخفضت

11اجريساتي1الحاكمينإلىهذهالنجاحقصصنسبالسذاجةمنسيكون

الحصولفيهاتمالىالطريقةإلىسيارابرامجنجاحمنجزءويعودفقط.وا"غوميز"

ارتفاعإلىأدىمما،الجديدةللبرامجالحكومةورؤجتالفقراء.منمعلوماتعلى

قطاععلىالقائمينمثل،الحكوميينالموظفين(!)ومراقبتهمنالمحلىالمجتخعتوقعات

عندماالمحلىالمجتمعمنالمديحأنفسهمالصحىالمجالفيالعاملونوتلقى.الصحة

نأسياراقصةوتظهرتلك.أعمالهممقابلمكاف!تعلىوحصلوا،جيدةنتالْجحققوا

محلية.محضولأسباب،ممكنأمرالاستوائيةالمنطقةفيجيدةحكومةقيام

؟1؟سوكحكوهةت؟!!سمثثجط!

الىالمساعدات-احتمالاًالأكثرأيهالنرىالبياناتإلىالعودةنستطيع

أبمإطلاقاً،الحكومةفيتؤثرلاالىالمساعداتأم،جيدةحكومةظهورعلىتشجع

سابقاالفصلهذاتحدثوقد.الحكومةأداءسوءزيادةعلىتشحعاليالمساعدات
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العنة1-جيدةحكومةوظهورالديمقراطيةعلىالسبىالنفطتأثيركيفيةحول

أيضاً-"مساعداتالعنة1توجدأنهحديثةدراساتووجدت.االطبيعيةالموارد

المساعداتعائداتوتذهب.النفطلعنةظهورإلىتؤديالىنفسهاللأسبابربما

هؤلاءويكونونسياسيأ،المتنفذونمنهاويستفيدالمركزيةالحكومةإلىالعالية

تلكتوزيعإلىستقودالىالديمقراطيةبشدةويعارضون،الأغلبعلىفاسدين

نأإلىالحديثةالدراساتمنعددفيمنتظمدليلويشير.عادلبشكلالمساعدات

استيف1ووجدأسوأ.الحكومةوتجعلالديمقراطيةمنالواقعفيتخففالمساعدات

خرقإلىوتقودالبيروقراطيينتفسدالكبرةالمساعداتأنالدوليالبنكمنناكا"

السيئهَالحكوماتتجذبوربماالفساد.وزيادةالعقوبةمنالافلاتمعالقانون

الاجتماعيين.المصلحينالمذنبونيجذبكماتماماًإصلاحهايريدونالذينالمانحين

.(4أسوأ)ْالحكوماتالمانحونيجعلالتأثير،هذاضبطحالفيحئ،الأحوالوبكل

جامص4)منمنتالفو""اخوسيه،(الدوليالبنك)منجانكوف""سيمونوجد

المساعداتأن(الدولي)البنكرينال-كيرول"وا"مارتا(برشلونةفيارباف-وبموب

نأووجدوا.(41)،999-1960الفترةخلالالديمقراطيةفيتراجعاًسببتالكبيرة

عليها./لنف!تأثيرمنأسوأالديمقراطيةعلىالمساعداتتأثير

1لاجنع!عي1مج؟لاصلاحبر

-النية.الحسنةالمساعداتبرامحأفضلحئتخريبالسيئةالحكومةتستطيع

التنمية.لتحقيقالحكومةعملفيالحاحمةالمدخلاتأحدالعامةالخدماتوتعد

أساسيةوتعليميةصحيةخدماتتقديمفيغالباًالفقيرةالبلادفيالحكوماتوتفشل

تلكمعالجةالمامخونفيهاحاولالىالسيئةالأمثلةأحدباكستانوتمثّللمواطنيها.

فقيرةببلادحئمقارنةسيئينوالتعليمالصحةقطاعىفيهايعدوالى،المشكلة

علىيولدونالذينالأطفالعدد،باكستانفينفسهالدخلمستوىلديهاأخرى

نقصمنيعانونالذينالجددالأطفالنسبةوتزيد،%/ه36بنسبةأقلمدربةأيدي

غيرهممنأقلالصحةعلىالباكستانيونوينفق1،هكله،بنسبةالولادةعندالوزن

علىالمحليالناتجإجماليمنأقل6.،ه/هنسبتهوماالفرد،دخلمنه/ه42بنسبة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤبي!رجلمسؤولية؟54

الأطفالووفيات،ألفلكل27بنسبةالرضئعوفياتنسبةوتزيد،العامةالصحة

بخدماتيتمتعونالذينالسكانعددوتنخففنسبةألف،لكلعصمرتسعةبنسبة

اليالبلادفيالأطفالمعومقارنة.الأخرىالبلادفينظرائهمعنْ/ه23صحية

المدارسفيالمسحلينالأطفالنسبةأننجد،نفسهباكستاندخل.ممستوىتتمتع

بانخفاضالفجوةهذهتفسيرويمكنه/ه.20.ممقدارباكستانفيتنخفضالاعدادية

البلاد.منمثيلتهاعنلهو/ه5.ممقدارالابتدائيةالمدارسفيالمسجلاتالفتياتنسبة

ببلادمقارنة4،ه/هبنسبةالثانويةالمدارسفيالمسحلينتراجعانخفاضتفسيرويمكن

تبلغالدراسةمنالمتسرباتالإناثنسبةأنإلىنفسهباكستاندخل.ممستوىتتمتع

بلدفيمعتادهوعماه/ه24بنسبةباكستانفيالسكانةيّمأنسبةوتزيده/ه.20

6،0/0وللإناث"/ه32نسبتهاتبلغةيّمأوتعكس،نفسهالدخل.ممستوىيتمغ

للذكور.

بدعمالاجتماعيةالمشكلةهذهإصلاح3سنةالدوليالبنكحاول

مدىاتحسين1إلىيهدفكانوالذي،باكستانفي"الاجتماعيالاصلاحابرنامج1

انانسي1.د،المستقلةالمحللةوتوصلت."الاجتماعيةالخدماتجودةانتشار

بعضتحقيقرغمأنهمفادهانتيجهَإلىلاحقاً،العالمىالتنميةمركزمن"ابيردسال

الاجتماعيالاصلاحبرناعجتطيقفيهاتمالىالفترةأنإلا،المتواضعةالنجاحات

فيتراجعاً-الحالاتبعضفي-وحئهامشيةتطوراتاقتصادياً،ركودأشهدت

حالهاعندالمدارسفيالتسجيلمعدلاتاستقرتمثلاً،.الاجتماعيةالمؤشرات

فيالمسجلينالأطفالعددفيطفيفاًتراجعاًشهدتفيما،التسعينياتخلال

.(42)العامةالمدارس

الاصلاخابرنامج1،المشروعمنالأولىالمرحلةأنالدوليالبنككادراعتبر

المرحلةعلىالدوليالبنكإدارةوافقت،السببولهذا.فشلتقد،11،الاجتماعي

،2002سنةالمشروعفترةوسطوفي."2الاجتماعيالإصلاحابرنامج1،الثانية

لمالخدمةتقدبمفيالتطوراتأنإمااا:أنإلىالدوليالبنكبهاقاممراجعةخلصت

برامجإيقافتم،ًا!يرقتالفشلمنعقدوبعد."للغايةبطيئةكانتأو،تحدث

.2002/يونيوحزيرانفيأخيرأالاجتماعيالإصلاح
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.11؟التطبيقعندكارثةإلىةلوَععمفكرةتحولتالماذاا:ااابيردسال1.دتساءلت

تتضمنالفشلبأسبابلائحةوضعت-ذريعاًكانالتطيقى"الفشل:إنوقالت

الأساسيينالموظفينوانتقالوالأطباء،المدرسينتغيب،المؤهلينغيرالموظفين

مواقعٍاختياروطريقةالتشييدعقود،للموظفينالسياسييناستغلال...دائمبشكل

عمقاأكثرسببباكستانياقتصاديولدىأقرباثهم".لاثراءوالعياداتالمدارس

السلطةوهياكلالحكوميةالمؤسسات،الأسواقالفقراء"اواجه:2003سنةللفشل

العامةالمرافقمنالانتفاععلىقادرينغيرإنهماا...ابينهماتزّيمالىالمحلية

لمعالجةشىءفعلالخارجيةالمساعداتتستطعولا."والخدماتالسلع...لثم

القويةالزراعيةالنخبةممل،باكستانفيالسيئةللحكومةالعميقةالجذور

.الحادةالعرقيةوالانقسامات

طسيئةثحكوم!ثحهـلأ

حكوماتمعيتعاملونأنهمبالاقراريرغبونلاالمانحينأنمفهومأيكونعندما

الحربوتصبحفنيأ.شكلاًالمساعداتوكالاتثنيالدبلوماسيةاللغةتأخذ،سيئة

أمراءمعللتعاملالمساعداتوكالاتوجهود.(43)االموارداتوزيعلإعادةانزاعا1ً

البلادبعضفيالدولةخزينةبنهبالرؤساءوقيام.(44)ااصعبةاشراكات1القتلةالحرب

تتوقعهكماوشاملاًسريعاًليساتقدم1المزريوالأداء.11حكماقضايا1يعانون

غيربطريقةالاثراءالحكوميونالمسوولونيريدوعندما.(45)االفقرامحاربةاستراتيجية

الأولوياتحولاخلافات1تظهر،التنميةبتحقيقالمساعداتوكالةوترغب،مشروعة

قبلالاغاثةدولاراتاختفتوإذابشأنها".تسويةإلىالتوصلينبغىال!وا...اوالسبل

النفقاتإدارةفيمستمرلتطوير."حاجةهناكسيكونعندهاالفقراء،إلىالوصول

.(46)ااالديونالغارقالفقيرالبلدمبادرةمنالفائدةلزيادةالمحاسبةوبرنامج

المتلقيةالسيئةالحكوماتعلىإيجابيةمسحةأيضأالدبلوماسيونالمانحونيضع

صيغاستعمالويشيع.تتحسنأنهاإلا،سيئةالأمورأنعلىبالتأكيدللمساعدات

و"تحسّن".انبثاق"ا11"تطور"،مثل،المساعداتوثائقفيالأوضاعتحسنعلىتدل

الحكومةتحميلهايفترضالىالنتائجتقاريرفيحئاللغةهذهاستعمالويتم
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11الداعمةالبيئة11أخيراًالمساعداتوكالاتتصّيقوللفقراء.يجرياّمعالمسؤولية

11بياا"بولالفاسدالمستبدالكاميرونحاكموضعهاالىالألفيةتنميةأهدافلتحقيق

تتراوحالمحتملةالمساعداتوكالاتتقييماتوكانت.(47)(2198منذالسلطة)في

الوضعأنمفادهانتيجةإلىوتوصلتاضعيف".1أو"امتوسط"،"اقويبين

."يتحسنلكنهاضعيف1

أفريقية.فيالمساعداتوكالاتضمنشائعة"يتحسنلكنهاضعيف1عبارة

الماضيين.العقدينخلالأفريقيةعنالتقدمتقاريرمنسيلاًالدوليالبنكوأصدر

...المحليةالسياسة"قصور:الأفريقيةالحكومةضعفأولأالتقاريرتلكوتصف

)البنك"والتبادلالتجارةبسياساتالمتخلفةوالزراعةالمحميةالصناعةوتحكم

يمكنلا...الأفريقيةالبرامجفيرئيسيةتغييراتإحداثاأ"ادون.(1981،الدولي

الدولي،)البنك"الدخلمستوياتيرفعأنانرجيةالمساعداتمنمبلغلأي

وضعف،العامةالمؤسساتخسارةالعامالقطاعإدارةضعفعنانتج01(1984

11سعريةوتشوهاتعليها،الاعتماديمكنلامكلفةتحتيةوبئالاستثمار،خيارات

ذاتسياساتإلىتفتقرالأفريقيةالبلادمعظمتزالاما01(1989،الدولي)البنك

فيملموساًتدهوراًأيضاًالهيكلةعقوداشهدت01،الدولي)البنك"ا؟مغزى

فاعليةفيوتراجعاَ،العامالقطاعموظفيفساد،العامةالمزسساتخدماتجودة

التحدي"تبقىأفريقية.(2000،الدولي)البنكالبلاد"منالعديدفيالخدمةتقدسم

ضعفنتيحةالتراجعفيالبلادمنالكثيروتستمر.العالمفيللتنميةالرئيس

.(48)(2004،الدولي)البنك110..الأهليةالنزاعات،المؤسسات

نحوتغييربإحداثوعودبإطلاقالكوارثلتلكبعدهاالمانحوناستجاب

منالعديدأنا"الواضحالتطوير:نحوناشئةنزعةأحيانأولاحظوا،الأفضل

الدولي،)البنكاقتصادياتها"...كفاءةبتطويراهتماماً...أكثرالأفريقيةالحكومات

التنميةاستراتيجياتلتعديلالحاجةمتزايدبشكلالأفارقةالقادة"يدرك.(،983

11ومؤسساتيةسياسيةإصلاحاتبإدخالتقومالبلادابعضايعتمدونها...الى

منالكثيروبدأت.محالةلا؟تالتطورأنالواضحامن01(1984،الدولي)البنك

تأثيروييدوالمبادرةزمامأًخذ،عالخصووجهعلىالماضيينالعقدينفيالتلاد،
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منتصف"منذ.(1986،الدولي)البنكسابقاً"كانمماأعمقتعتمدهاالىالتغييرات

والاقتصاديالسياسىالإصلاحفيهامةتغييراتأفريقيةشهدت،الثمانينيات

تطويرطريقعلىواسعةخطواتالأفريقيةالبلادمشت011(1989،الدولي)البنك

توجدالتسعينمِات،منتصفامنذ1.(1994،الدولي)البنكالنمو"وتحقيقسياساتها

اقد.(2000،الدولي)البنك"نجحتقدللاقتصادالأفضلالادارةأنعلىإشارات

الجديدةالشراكة"افيذلكوظهر،سياساتهملتطويرالحاجة...الأفارقةالقادةأدرك

)البنك1اشعوبهممعالرشيدللحكمميثاقب!قامةتعهدواوقد..."الأفريقيةللتنمية

السنواتخلالأنريقيةبلادةّدعفيملحوظ"تطورهناككانقد.(2002،الدولي

.(2004،الدولي)البنكااالأخيرة

الأذهانإلى"ملحوظو"تطور"ضعيفةاموسسات1التناقفبينيستدعى

الحربنهايةحئكانتوالتي،الثانيةالعالميةالحربخلالاليابانيةالحكومةدعاية

عانىالذياليابانيالشعبواستطاعبها.انتصرتأنهالوكمامعركةبكلتحتفل

المظفّرةالامبراطورقواتانتصارات.ممراقبةالحربيةالعملياتتطورآثارتعقّبطويلاً

.اليابانإلىتتراجعكانتالى

ت!ع!طقبو!بحدجربحكومةء؟د؟في؟لاختلاح!ث

العنصرية-علىأنريقيةفيالسيئةالحكومةظهورفيباللائمةالبعضيلقى

بحياتهممجازفينالطغاةالحكامقاومواالذيالشجعانالأفارقةمنللعديدإهانة

وجودإغفال-التطرفحدودأقصىإلىالذهابالخطأومن.وسلامتهم

كفؤة.غيرأوسيئةأفريقيةحكومةكلاعتبارأو،أفريقيةفيسيئةحكومات

مثلبلادوتتمتع.طويلأمدمنذأفريقيةثرممقراطيةآنفاًالمذكورةبوتسوانا

)انظرالاستبدادىالحكممنعقودبعدكرممقراطيةبحكوماتالآنوماليغانا،بنين

رغملكنها،مضطربةونيجيرياكينيامثلأخرىبلادفيوالديمقراطية.(16الشكل

معدلويظهر.بالسلطةأمسكواالذينالطغاةمرحلةعنتطورأتعدذلك

،التسعينياتبدايةمنذأنريقيةفيارتفاعاً(4الحكمشكلمرق)مجدداًالديمقراطية

بوتسوانا(.حققته)الذيالعاليالمعدلعنثاماًبعيدةتزالماأنهارغم
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هك*د9*9*!9ولمه!ىه!*!كل*!*ك!*!"*!ك!ء!!هـ!ي

أفر!فية.فيوالمطلبوتسوانافيلهديمقراطية.16الشكل

انرجية-المساعداتجانبإلى-الحكوماتتمتلكلاسبق،ماإلىإضافة

فيالمستمرالتوسعالنجاحأوجهأحدوكانت.أفريقيةفيللفشلعاماًسجلاً

والكتابةالقراءةعلىالراشدينقدرةمعدلاتفيهائلةقفزةتلّثموالى،التعليم

التعليم،منالفتياتتمكينفيآخرإنجازوتمثّل.2000حئ1970سنةمنذ

الثلاثينالسنواتخلالكبيربشكل-إلى-الذكورالاناثتعليممعدلاتوارتفعت

إلىيترجملموالذكورللإناثالعاليالتعليممعدللكن.(،7الشكل)انظرالماضية

تحقيقفيويساهمذاتهبحدهدفأالتعليمويعد،الواقعأرضعلىالدخلفيزيادة

تحفيزضعفمثل،الجودةمشاكلبعضوتوجد.أخرىجيدةتنميةنتائج

المثقفينقدراتمنالاستفادةعدمعنناهيكالمدرسيةالكتبوغياب،المدرسين

وراءالسببتكونربماالى-الأفريقيةالاقتصادياتفيأخرىتشوهاتبسبب

المتعلمين.دخلزيادةعدم

http://www.al-maktabeh.com



959والمحتالونالمخططونالرا+:الفصل

RO؟مم

70،ص

ن!!وم!
!.70!َء*

لأ5مكاْ*ل
+ذ
أ*40!+
ه!لأ

!ة3ه!ر!لي

!ث220

"52

+،ه*+؟لولويئاكمي؟ءري*!*!ث!!!!مج!!هي!ه!!!!!:!وو+!!مب!!*!!م!ـههم!

أفريقيةفي!ذكورإلىالإلاثنطيمونسبة،الكلىالنطعِمطل.17لهشكل

تقدمها)الىالكهربائيةالطاقةاستهلاكفيتصاعديةأيضاًاتجاهاتهناككان

وتزايدذلك.بعداستقرالمعدلأنغمij'1990سنةلغاية(للدولةالمملوكةالمرافق

بعضظهرتومجدداً،.1990إلى1973منْ/ه50بنسبةللفردالكهرباءإنتاج

تحقيقعلىتدلالكميةزيادةلكن،الكهربائيالتيارانقطاعمع،الجودةمشاكل

.(18الشكل)انظرالتقدمبعض

تبدولاحيثآخرمجالفيتقدمأيإحرازعلىعلاماتهناكيكنلم

مختلفانمقياسانيوجدحيث،،9الشكل)انظرالفساد.-للعيانظاهرةالجهود

الحكوماتبقدرفاسدةأفريقيةفيالديمقراطيةبعفالحكوماتوأصبح!تللفساد(.

...ًاعفنتجديلاالجريمة11:مرة"نيومان.إي"ألفريدقالوكما.الاستبدادية

.11السياسةوكذلك

المانحونمنهايتعلمربماالى-أنريقيةفيالحكومةأداءفيبعفالتقدمتحقق

أيضأالأمثلةتلكوتدل.مكانأوزمانأيفيتقدمتحقيقعدميدّعوالمإذاأكثر

تبدوومجدداً،-ماشىءلتحقيقمعأأحياناًيعملونوالمانحينالحكوماتأنعلى

تطوراًأكثرالكهرباء،وإنتاجالتعليممثل،واضحة؟ثاراًتنتجالىالجزئيةالتدخلات
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!-.2004-1985،نموذجيأفريقىبلدفيالفسكنسبة.19ألاثمكل

الفسادعلىالسيطرةمثل،المبذولةالجهودآثارفيهاتظهرلاالىالعامةالبرامجمن

.الظاهرةالنتائجعنأكبرمسؤوليةالمانحونويتحمل.الاقتصاديالنموتحفيزأو

تلكعنأكبرمسوولياتتحمّلمنها،الديمقراطيةغيرحئ،الحكوماتوتستطيع

الأنريقيةوالحكوماتالمانحينبينالتفاعلوقاد.بشدةوالمطلوبةالظاهرةالخدمات
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المانحينتحمّلأنالسببيكونربما-المشاريعتلكفيأفضلنتائجتحقيقإلى

الحكوماتأنأو،الحكوماتمعبراغماتيةبطريقةالعملعلىأرغمهمللمسؤولية

اcوالجمهور،المانحينمعللتعاملالبرامجتلكفيللمسووليةتحملاًأكئركانت

النتائج.تلكإلىالوصوللّهس

استثناخ(16)الشكلأنريقيةفيالديمقراطيةزيادةنحوالنزعةتكونربما

وبكل.الحكوماتأداءبتطويرعامهدفتحقيقفيتقدمبإحرازالمانحونفيهساهم

علىالحصوليكنلم(،)ذلك:ضددليلينالفصلهذاذكرقد،الأحوال

(2)و،المانحونبهاضظالىالآليةواضحاَليسلهذابالدكلقراطية،مرتبطاًالمساعدات

الديمقراطيةيجعلالمساعداتعلىالحصولأنإلىالرحميةالإحصائيةالبياناتتشير

الديمقراطيةزيادةفيالفضلالأفارقهَبس!ضيأنينبغىربما.أفضلوليسأسوأ،

لأنفسهم؟

ثسثطةثثشص

المحتالينمعالتعاملمشاكلمنبالتاكيدقلقانالدوليانوالبنكالنقدصندوق

معالتشاورعلىموخراًوركزا.الخارجيةالمساعداتتقدسممحاولتهماأثناء

مسعىفي،("المدنيالمجتمع11يدعى)ماالخريةوالجمعياتالحكوميةغيرالمنظمات

ملاحظاتهمبوضعالاقتصاديةالسياسةتشكيلفييشاركونالعاديينالناسلجعل

النقدصندوقبهاقامإيجابيةخطوةهذهوتعدالفقر".محاربةاستراتيجية11على

الحكومة.خارجأشخا!إلىيتكلمابأنالدوليانوالبنك

.جيدةحكومةعلىللحصولكأداةقاصرةالخطوةهذهتبقى،الأحوالبكل

قامإذاوحئ.الديمقراطيةعنبديلاًالفقر"محاربةاستراتيجية11اعتباريمكنولا

الواضحغرمنأنهإلا،الجميع.ممشاركةالاستراتيجيةهذهمثلبوضعالمدنيالمجتمع

منإلىيملكونهاالذينأولئكمنالسلطةتوزيعإعادةالبيروقراطيونيستطيعكيف

الدوليانوالبنكالنقدصندوقأعفىc2002/أبريلنيسانفيمثلاً،ها.يمسكونلا

لمحاربةتشاركيةاستراتيجيةبوضعالبلدذلكلقيامنظراًالديونمنبوركينافاسو

واحتل،1987سنةمنذالسلطةعلىنفسهبوركينافاسوويقبفحاكم.(49)رقفلا
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اقترفواالذينالحربأمراءعم.)2001jسنةالفسادفيلمالعاعلىانمسةالمرتبة

وسراليون.ليبيرياانغولا،فيوحشيةأعمالاً

.الناسلاستشارةسياسيةغيرتقنيةعمليةالمساعداتلوكالاتبالنسبةالمشاركة

نأالمدو1:الستينياتفيمماثلةمشاركةفكرةحول"موينهانباتريكدانييل11وقال

سوفالسلطةيمتلكونالذينأولئكبأندائماًيفترضوناجتماعيأ...المؤثرفىالمفكرك

.(5ْ)اابالسلطةمتعلقةالقضيةكانتذاٍاممابكثيرأسهلبشكل.ممصادرتهايسمحون

النقدصندوقلدىالفقرمحاربةاستراتيجياتمرجعفيالمشاركةفصليؤيد

توثركيفالمرجعيوضحلموالفقراء."الحقأصحاب11استشارةالدوليينوالبنك

الحق""أصحاباختلفوإذا-السياسىوالنزاعالاستبداديالحكمفيالمساعدات

إذاماذا؟الدوليانوالبنكالنقدصندوقسيستمعِلمنغالباً،يحدثكما،طاغيةمع

الذىالموقففيصعباًالضفكيرسيكونبعضا؟بعضهممعالحقأصحاباختلف

طاغية.ضدمعارضةودعمسياسينزاعلحلالدوليانوالبخكالنقدصندوقسيتبناه

الاقليميةالخطوططولعلىغالبأوالسياسىالاجتماعيالشقاقيظهر

أظهرتمثلاً،.بصعوبةسوىالحيادالخارجيةالمساعداتتلتزمولا،والعرقية

المناطقإلىانحازتالىالمساعداتأنسريلانكافيمهاويلىريلمشروعدراسة

الحربخلال-السريلانكيينالتاميللدىالكراهيةمشاعرزادتالسنهالية

عنعوضاًأسوأالسياسيالنزاعتجعلقدالانسانيةالمساعداتوحئ.(5،)الأهلية

العنفمستوىالغذائيةالمساعداتزادتالأسوأ،السيناريووفيحله.فيالمساعدة

بعضهاحاربتوالى،التسعينياتخلالالصومالفيالمتناحرةالقبليةالمليشياتبين

منالمزيدعلىليحجلواالجوعمستوىالحربأمراءزادوربما.الطعاملتسرق

الفقرةالحكوماتقادةمعظم-يحتذىنموذجأذلكيكنلمو.الغذائيةالمساعدات

الصوماليين.الحربأمراءمنأفضل

معأحياناًتتناقضالمشاركة"11المانحونبهايطبقالىالطريقةأنالمفارقة

تخزانياثنيديمقراطيأالمنتخبةالحكومةاستنبطتوقد.المتبعةالديمقراطيةالآليات

النقدصندوقلكنبرلمانها،معبالتشاورالفقر"لاستئصالوطنيةاستراتيجية11

ونظراًالفقر.لمحاربةجديذةاستراتيجيةاعتمادباتجاهدفعاالدوليينوالبنك
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فيالغارقالفقيربلدهمانتشالالتنزانيونبهاأرادالىالقصوىالسرعة11ـه

.(52)اامهلالدوليالبنكوضعهاالىالاستراتيحيةاعتمادمبدئيأقبلوا،الديون

الأمريتعلقعندماللديمقراطيةاحمرامأيالدوليانوالبنكالنقدصندوقيظهرلا

يلجامعةفيالإنسانوعلمالسياسيةالعلومأستاذأشاروقدالأمور.بزمامبالاس!اك

الحداثة11دعاه)ماالتخططبينمتأصلتداخلوجودإلى"سكوت.سىاجيمسى1

الاجتماعيةالحلولإحباطالسياسيةالمصالحااتستطع:الديمقراطيةوالسياسة("العالية

وبالنسبة.لتحليلاتهممضاسبةعلميةأدواتباستعمالالأخصائيونيستنبطهاالى

مثللكن...الشعبحكمحولثرممقراطيةنظروجهاتالمحدثونيحملربماللأفراد،

.(53)ااالعاليةالحداثةفيآرائهممعغالباًوتتناقضغرليةالمعتقداتتلك

خلالالهايىالبرلمانكاديسو"امايكل1الدوليالنقدصندوقرئيسأخبر

الشعبأنايعى1ذلكفإن،الحكوميةالموسساتتخصيصرفضإذاأنهالتسعينيات

ضروريةالدوليالمجتمعيراهاالىالمساعدةاأإليها،يحتاجالىيرففالمساعدة

ستكونوالمساعداتالسياساتلتلكالبرلمانرفضكلفةأنذلكوسيعىلهايى.

2004سنةلبوليفياالدوليالبنكأهدافأحدكان،مشابهوبشكل.(54)ااباهظة

.(55)زاغلاصادراتعلىاستفتاء"في"انعما"بوليفيا"تقولبأن

أيضاَ،هيتعتمد،وربما.(ليبشكلكرممقراطيأالمنتخبةالحكوماتتمجيدينبغىلا

نفعاًتجديالىالدكقراطية:الفصلهذامنالرئيسىالمغزىهذايعزّز-مريعةخيارات

اعتمادبأنيقضىموقفاتخاذالدوليانوالبنكالنقدصندوقويستطيع.المنالصعبة

الخارجيالتدخليحمللاشيء،كلورغمللبلد.حلأفضليمثّلشعبيةغيرخطوات

"الصحيح".بالشىءتقومالحكوماتجعلأوالأمور،لتطووسحريةعصا

؟ثبفى؟ك!طنى،بتكممن

حولمهقّلحتنتيجةيتكوّنالذيالسىءالانطاعمنالقلقالمخططونينتاب

الوقتوفي.بذلكيقومونأفمباستمراروينكرون،الفقيرةالبلادحكومات

والقروضالمساعداتعلىشروطوضعالدوليانوالبنكالخقدصندوقيريد،نفسه

أنفسهمالمخططونويقيد.الحكوماتقبلمنالأموالاستعمالحصنلضمان
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سخةوفي.والسيادةالشروطبينلهحللاالذيالتناقضلحلالمتكلفبالكلام

c2001التناقض:ذلكلحلوسيلةبأنهاالفقرمحاربةاستراتيجيةالدوليالبنكوصف

فيالوطنيةالمساهمةزيادةنحوحاسمةخطوةالفقر...محاربةاستراتيحية"كانت

ووافق.(56)ااالخارجيةالمساعداتفاعليةلزيادةأساسيأذلكويعدّ،التنميةبرامج

صندوقعملعلىتأثيرأوالأكثرالأوسعالتغييرات"اظهرت:الدوليالنقدصندوق

الىالبرامجعليهااشتملتالىوالسياساتالأهدافأنحقيقةمنالدوليالنقد

.(57)االفقرا.ممحاربةالخاصةالبلداستراتيجيةمنمباشرةانبثقتالصندوقاادعمها

انرجية(.المساعداتمجالفيدائماَالحالهوكما،الحكومةيعىهناالبلد"11)

استراتيجية11عمليةول"ديفانانيكولاس1كورنيلفيالسياسةلمعايصف

منالتكلم11بالدوليانوالبنكالنقدصندوققياممئلبأنهاالفقرا"محاربة

علىيمليانيعودالمأنهماالدوليانوالبنكالنقدصندوقويزعم.(58)ااالباطن

.مماتخبرهماأنالحكومةمنيريدانذلك،منوبدلألهذا،.فعلهينبغىماالحكومات

والبنكالنقدصندوقسيوافق،بالطبعقرض.علىالحصولسبيلفيبهستقوم

تحاوللهذا،.المالمنحمقابلفقطجانبهمامنالمقبولةالأفعالعلىالدوليان

نأمنبدلاً،الدوليةالمؤسساتعليهستوافقماتخمينالآنالفقيرةالبلادحكومات

القوائمالفقر"محاربةاستراتيجيات11خططوتشبهعليها.ذلكبإملاءالأخيرةتقوم

البلادعلىالدوليانوالبنكالنقدصندوقيفرضهاالىالشروطمنالطويلة

النقدصندوقيقوم،الأولىالمرةفيالصحيحالجوابالحكومةتخغنلموإذا.الفقيرة

.حدةعلىاستراتيجيةلكل"مشترك"تقييمبإعدادالدوليانوالبنك

؟لمندنظروجهة

إصلاحاتلتحقيق"امحليةاشراكة1تطيقخلالهامنالمانحونيحاولأخرىأفىاة

وهذاالآخر.بالبعضالأفارقةلبعفالحكامالند"نظر"اوجهةهىالجيدةالحكومة

تدفعأنبهايفترضوالى،"الأفريقيةللتنميةالجديدةالشراكة11يدعىمماجزء

الشىءبعضغامضاًالأمرود!يو.الجيدةالحكومةمعاليرتعزيزإلىالأفارقةبالحكام

تطبيقهايمكنهملاأنريقيةحكوماتعلىمحاسبةلية1بتطبيقالمانحونيقومعندما
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يقدمهااليالندنظروجهةمعالأميركيةالحكومةستتحاوب)هل.بلادهم!نيأبداً

مسؤوليةوهي،الديمقراطيةمغزىالند"نظروجهة11تفتقدحال،بأي.(؟الكنديون

.أخرىحكومةأماموليس-مواطنيهاأمامالحكومة

ثمحتلاونوكدوثي؟لمئفدصئدلهق

الداخلية.السياساتفيالتدخلعليهالدوليالنقدصندوقميثاقيحظر

تحولت،الماضيالعقدوخلال.سعيدةنتائجإلىأحياناًالمقاربةهذهوتؤدي

السوقاقضصادإلىالتحولبعفإصلاحاتتقّبطوالديمقراطيةإلىالمكسيك

قصيرةأزمات)قروضالدوليالنقدصندوقمنبالاقتراضذلكوحققتالكبير.

والعنف.الممنوعاتتهريبالفساد،مشاكلبقاءرغمالدعما"(،11تدعىالأمد

المكسيكحكومةعملعلىببراعةأشرفقدالدوليالنقدصخدوقوكان

السابقة.الاستبدادية

دعمإن.السياسيةالتأثيراتعنبعيدةليستأنهاالمحايدةالمقاربةمشكلةلكن

المقاربةهذهتمثلولافيه.لبسلابشكلسياسىعملبالأموالقائمةحكومة

السيئينالقادةبعضحكمتثبيتفيالدوليالنقدصندوقتدخلضدحمايةطوق

قىوضأكثرعلىحصلمن:يتَالاالسوالعلىأجيبوا،بعفالنتائجولتروافعلاً.

هوالجواب؟الماضيالقرننصفخلالالدوليالنقدصندوققدمهاالىالدعم

11)ا"دوكدوفاليه"11عائلةوإنما،وحسبهاتيوليسقرضاَ.وعشرينباثنين،هاتي

،957منذقرضاًعضرينعلىعهدهما!نيهاسطحصلتالى("الابنو"ادوك"االأب

.1986لغاية

وانخففحئ.أسوأالاقتصادجعلادوفاليه"11لكن،سيئةالسياساتكانت

نصفوكان.ببدايتهمقارنةا"دوفاليه"اعائلةعهدنهايةفيالعاديالهايىدخل

السلطة،دوك"11الأباستلمعندماالابتدائيةالمدرسةإلىيذهبونلاهايىأطفال

السلطة.الابندوك"11غادرعندماالمدرسةخارجالأطفالنصفيزالماوكان

هاتيعرفتوقدأسود.تاريخمنفقطالأخيرالجزءدوفاليه"11سلالةكانت

سنةمئىإلىيمتدالذيالمعاصرتاريخهافيفقطسنواتحمسلمدةالديمقراطيةبعض
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تصنيففيمرتبةأسوأتحتلتاريخهامعظمفيوكانت.(1994-1998،،995)

،انقلابمئىحوالىوقوعوبعد.(59)عشرةإلىصفرمنمقياسعلىالديمقراطية

اليومهايىتحكمتزالما،الاستقلالمنذأهليةوحروبمسلحعصيان،ثورة

.(6ْ)لمالعافيوالمضطربةالعنيفة،الفاسدة،الاستبداديةالحكوماتأسوأمنواحدة

دولةمساعدةيستطعحدأيإلى:التاريخإلىالدوليالنقدصندوقينظرلمو

سنة؟مئيطوالمض!ربةبقيت

بأبشعالأوروبيةالأقليةاستعمارميراثمنهجزءفيالدولةاضطرابويعكس

بقاعأثرىإحدى1789سنة(آنذاك)سان-دومينيكهاتيوكانت.صوره

أبيضو40.000منالمؤلفونالسكانوكان.العالمفيلهانظرولا،الأرض

450.000و)الخادمات((الإماءمنالعبيدمالكى)ذريةمعتقخلاسى30.000

تلكوتضمنت.اليومبأسعاردولارمليون800بقيمةصادراتينتجونرقيق

والكاكاو)،6(.(الأزرق)الصباغالنيلة،القطن،القهوةالسكر،قصبالصادرات

0/040بوإنكلترانرنساوتزوّدلمالعاقهوةمنْ/ه60تنتجسان-دومينيكوكانت

أعلىالعمالةلحجمنسبةالانتاجقيمةوبهانت.(62)ركسلامنمستورداتهمامن

.(63)المتحدةالولاياتفيالموجودةتلكمنبكثير

لم.العافيدولعشرأفقروضمنالغربىالكرةنصففيبلدأفقرهاتي،اليوم

مندولارمليون463قيمتهمانسمةمليون8.3عددهمالبالغسكانهاوينتج

بواحدأعلىالسكانلعددنسبةالصادراتوكانت.والخدماتالسلعصادرات

.2002سنةعليههىاّمع،789سنةضعفأوثلألين

الرقيقنظامميراثعلىاللائمةوتقع.1789سنةصادراتالرقيقنظامأنتج

سنةصادراتوأظهرت.والاقتصاديةالسياسيةالتنميةتحقيقفيهاتيفشلفي

2002صادراتتظهرفيما،هاتيأرضفيموجودةكانتالىالطاقات1789

سنة.مئيمروربعدذلكعنكثيراًابتعدالبلدأنكيف

احتل،الأحوالوبكل.الرقيقنظام1804-1791الهايتي!الثورةاقتلعت

هذا،يومنالغايةيستمرأمروهو،حاكمةكنخبةالبيضمكانوذريتهمالخلاسيون

الخلاسيين.نخبةإلىالبيضالرقيقمالكىضدكراهيتهاالسوداءالأغلبيةتلّوحو
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العسكريةوالنخبةالخلاسييننخبةبينصراعاتمنهاتيتاريخمعظمويتألف

الممكنةالتحالفاتكلمع،(الاستقلالحربقادةمنانبثقت)الىالسموداء

بعيدحلماًوالازدهارالاستقرارمنجعلتالىوالانقساماتوالخيانة،المتغيرة

.المنال

عشر.التاسعالقرنخلالهاتيفيالسلطةعلىوالخلاسيونالسودتعاقب

إعلانعلىوقعواوثلانينأربعأصلمنفقطحمسةسوىطبيعيبشكليمتولم

وفي.(64)َايحالدستوريعهدهواحدهاتيحاكمسوىينهولمالهايى.الاستقلال

يمثّلالذيالأحرار"احزب1بينالسياسيةالحياةانحصرتَ،القرنمنالثانيالنصف

.(65)دوسلايمثّلالذيالوطي"و"الحزبالخلاسيين

وسيطر،،843إلى،8،8منبوير"رييب-ناجا1الخلاسيالقائدحكممثلاَ،

المستعمراتلسياسةتقليدوفي.(66)المهمةالسياسيةالمفاصلكلعلىالخلاسيون

رحلوقالللسود.واحدةيشيدلملكنهللخلاسصننمدارسأنشأ،الفرنسية

الشعبوجهلفقرتعتبرالحاليةا!ومةأنالمدو1:الفترةتلكشهدإنكليزي

أكثريةبينالأمّيةتفشّيوقاد.(67)ااوسلطتهاممتلكاتهاوثدبمومةلأمنحمايةأفضل

11دوفاليه11وصولمنطويلوقتقبلهاتيتخلفإلىللسلطةوفقدانهمالسكان

منحينفعلمو.اليوملغايةالحالتلكعلىتزالوما،الدوليالنقدوصندوق

الاقتصاديةالفوضىجذورثاّسجافيآخربعدقرضأهاتيالدوليالنقدصندوق

البلد.تخلفذكرعنناهيك،الأعماقفيالضاربة

؟ثدوثيةكمثيةثموشس!ت

رؤيةإلىالحكومةمعالمانحينوكالاتتعاملكيفيةاختباراتأحديهدف

حصلتالىالوحيدةالفشلحالةهاعطتعدولا.الحالاتأسوأبعضمعتجاوبهم

أخرىحالةاموبوتوا11عهدفيزائيروتعد.الدوليالنقدصندوقمنقروضعلى

خلالسعافياًٍاقرضأعشرأحد"اموبوتو"الدوليالنقدصندوقومنح.السمعةسيئة

يدبىألمانيامصرفيأالدوليالنقدصندوقوأرسلسراَ.سرقاتهتكنولم.عهده

وثق«1979-1978الفترةخلالزائيرفيالمركزيالمصرفإلى"بلومنتال"إرفين
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صندوقإلىتقاريرهوأرسل،يسرقه"اموبوتو"كانمامقداربحرعى"ا"بلومنتال

الدوليين.والبنكالنقد

هاجمت،السبعينياتأواخروفي:الرشىإلىإضافةالبطش"موبوتو"استعمل

الدوليين.والبنكالنقدلصندوقمتعاونغرمقيمأممثلاًالزايًرىالجيشمنوحدة

علىقويةشاراتٍاهناكوكان،وبناتهزوجتهواغتصبوامبرحاَضرباًالجنودوضربه

.(68)،1اموبوتو1تواطؤ

الوقتمنه/ه74زائيروأنفقت.القروضمنحذلكرغمالمؤسستانتابعت

واعتقد.الدوليالنقدلصندوقبرنامجتنفيذفي1989-1976الفترةخلال

صندوقوقطعالبلد.شعبسيساعدللإصلاحجزرةاموبوتو"1منحأنالصندوق

منسنةوعشرينعسبعد،،995سنةمساعداتهماأخيراًالدوليانوالبنكالنقد

مساعداتشكلعلىدولارمليارعشرينالبلدتلقى،وبالمحصلةالسىء.حكمه

خلالالغربصنيعة"اموبوتوا"كان،بالطبع.(69)ااموبوتوا1عهدخلالأجنبية

عنبعيدانأنهمايدّعيانالدوليانوالبنكالنقدصندوقلكن،الباردةالحرب

السياسية.التأثيرات

الفترةمنالسياسيةغيرالمقاربةعنينتجعماوضوحاًأكثرخر1مثاليأتي

ومن.1994/أبريلنيسان7فيبالرواندينتّلحالىالجماعيةللإبادةالسابقة

كارثةحدوثتوقعالدوليةالماليةالمؤسساتبوسعيكنلمإنهالقولالإنصاف

قبلالبشعةالأشياءمنالكثيرتجريكانتذلك،ورغم.الجماعيةالابادةمثلنادرة

التوتسى؟ضدللتمييزرحميأبرنامجاًتعتمدرواندافيالهوتوحكومةوكانتذلك.

في(المحلى)الحكمالاداريةالوحداتإحدىيرأسواحدتوتسىهضاكيكنولم

سنةروانداالتوتسييقودهمتمردينجيشغزوبعدأكثرالأموروساءترواندا.

أيديعلىالتوتسيمئاتطالتالىالمذابحفيالهوتوحكومةوتواطأت.،995

،99،رياني/يفاثلاكانون،،995/أكتوبرالأولتصمرينفيمنفصلةحوادثفيالهوتو

إلىالدوليالنقدصندوقتوصل،الحوادثتلكورغم.'°1991/فبرايروشباط

حكومةومنحت،"البنيويةالهيكلةإعادة11فيتكمنرواندامشكلةأنمفادهانتيجة

دفعهقبلالقرضإيقاف)تم.1991/أبريلنيسان24فيقرضاًالغرضلهذاالهوتو
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فيالأجانبالمراقبونولاحظأصلاَ(.إقرارهسببفهمالصعبمنلكنكاملاَ،

ومخاوفبالكراهيةالملىءالهوتوخطابالجماعيةالابادةقبلالتسعينياتبداية

رواندا11بأنتقولنتيجةإلى1991سنةالدوليالبنكوتوصل.المبررةالتوتسى

ذلكالدوليالبنكومنح."واقتصاديةاجتماعيةتنميةلتحقيقملحوظاَجهدأبذلت

.1993-1992سنىخلالضافيةٍاواعتمادات41991سنةكبرأترضأأيضاَالبلد

بنسبةروانداإلىالدوليةالماليةالمؤسساتتدفعهاالىالخارجيةالمساعداتوتزايدت

ابيتر1المساعداتمسوولويصف.1993-1991إلى1990-1989منه/ه50

قائلاَ:الوضعمف،الحقائقهذهعلىحصلناالذي،"يوفن

منكطللأ؟نولاحظ،1نديكروكم!نمحينفسخهـهيفكدتمههةت؟!!سهنظمكك

محثوه!ةغهربمنظطت؟و1تهـمساىوك!لاتثصلأحهـصثونك!نىكئنسي

ثوهؤعولولهه!سنكمسلأطلهكك!طلأنثىوكك9كدىفىكمقطهـدث!مضقةهـتصضون

ولوكلكن!خل،محىهرن!1وصحح!هحههنط!خ!رج؟نهاىمتهـط!رثثنيلأن!ث!هد؟

هنىت؟!!سهكئشعرتثهذ؟!عكعمغلأ.هنى1ر1لإممنمرهوفطهلهسنطيكلان

كديكهـومحنىن!زنح،حكوهةهح!ن1لهطثههةهمئم!7زهـعولحع!ومطوثةكنخهظ،
.(9ك!طعهةة؟لإافىفهههت؟أل

المساعداتتاريخفيتوقيتأسوأربماكانفيما،الدوليالبنكأصدر

فيما-1994ويام/رايأفيرواندافيالتنميةحولمعتدلاَتقريراَانرجية،

ثنيمرؤعةمذابحوقوعالتقريرمقدمةولاحظتتقع.الجماعيةالابادةكانت

علىالتقريريأتِولم.(72)المملةالتوصياتتقدحتابعلكنه1994c/أبريلنيسان

سنةأواخرالتقريركتابةأثناءوترتهترتفعكانتالذيالتوتسىااضطهادكر9

الرحميةالماليةالمؤسساتوأصبحت،المنصرمالعقدخلالالأمورتحسنتقد

تنأىأنمنبدلاً،وللأسف.والعنفالاسشبداديالحكمالفساد،.ممشاكلمهتمة

.ممحاولا!الدوليةالماليةالمؤسساتقامتكلها،السيئةالحكوماتعنبنفسها

العملفيالموسساتتلكاستمرتلهذا.السيئةالحكوماتسلوكلتغييرةيّدجأكثر

بعدالاقراض:أي-ااالنزاعبعدالبناء"إعادةقاعدةعلىالحكامأسوأبعضمع

الىالديمقراطيةالكونفووجمهوريةأنغولاهذهوتتضمن.الأهليةالحربانتهاء

زائير.خلفت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤ!يلرثلمعمؤولية؟70

لاحظوالكنطريقها.تلغستحاولالىالمجتمعاتلمساعدةطريقةتوحدربما

محتالينمعصفقاتعقدعليكمسيكونأنهتعى"النزاعبعدالبناء"إعادةأن

لىٍاالمساعداتأموالمنحعنتنتجالىالحوافزهيوما.السلمزمنفيأسوأ

منهمالكثيروناقترفوالذين،النزاعبعدمجتمعاتفيالعنفمارسوارجال

المسالمين؟الديمقراطيينالسياسيينعنوالابتعادحرب،جرائم

اقتصادونحوالستاليىالاقتصادينظامعنبعيداًالتحركألهبأنغولا،في

الفسادلكنالدولمِنن،والبنكالنقدصندوقحماسةالثمانينياتأواخرفيالسوق

مكانفيالوفيرةالنفطعائداتواختفت.الاقتصاديالإصلاحمحاولاتكلضّوق

الحكوميةالنفطوشركةالمركزىالمصرفبرمودا،مثلثمصارفبينما

خطنهايةفي"سانتوسدوسإدواردواخوسيه1الرئيسويقبع)سونانغول()47(.

منأقليةأنغولافيالأوروبىالاستعمارنظاموترك.النفطعائداتلنهبطوبل

الاقتصادعلىتسيطروالي،تقليديةمستيكو/احميلادونخبةبقيت"عائلة"مئة

قائمةعلىعشرانمس!المركزىِفأنغولاالدوليالبنكويصنّف.(75)والسياسة

بلداً.195أصلمنلمالعافيفساداًالأمحعرالبلاد

-1992بينالأنغوليةللحكومةدولارمليون180الدوليالبنكمنحقدوكان

منسنواتبعدأنغولافيالسلامإحلالومعوالفساد.الأهليةالحربرغم،1999

رغم،2هه2سنةخارجيةكمساعداتدولارمليون421البلدتلقى،الأهليةالحرب

.(75)نسمةمليونعشرثلاثةعددهمالبالغسكانهعنتفيضالىالنفطعائدات

.2003سنةجديدأتقريرأالدوليالبنكوضع،الأهليةالحربنهايةبعد

نإالتقريريقول،"يتحسنلكنه"كارثيتقولالىالمعتادةاللغةوباستعمال

إدارةومحاسبةالشفافيةفيملحوظأتطوراَحققواالحكومةضمنالاصلاحيين11

.(77)االمزيدافعل"اينبغىبأنهالدوليالبنكواعترف.11العامةالموارد

المدنيينللموظفينالدوليالنقدصندوقبعثة"أوضحت"جانبها،من

دوريمحاشىبتدقيقوالقيامتقاريرلتلقياحاجة1هناكبأن2003سنةالأنغوليين

وتقول.(78)ااالادارةوسوءالفسادمخاطرمنللتخفيف...سونانغولعملياتحول

.11وافقتالسلطات11إنالدوليالنقدصندوقوثائق
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سىءوضعتحسينفيمفيدةالدوليينوالبنكالنقدصندوقجهودتكونربما

ذلكرغملكن.سونانغولفيالشفافيةواعخمادالمحاسىالتدقيقالتقارير،كتابةعبر

فيللفسادالدوليالبنكتصنيففيالدوليةالماليةالمؤسساتجهودتظهرأنينبغى

.2004إلى1996منيتغيرلمالذيأنغولا،

لصندوقبعثة؟خروصلتالدكقراطية،الكونغوجمهوريةفي،الجيرانعند

مرعبتين.أهليتينحربينأعقابفينفسهاتلملمالدولةبدأتأنبعدالدوليالنقد

الحكمنحووالحركة،مباشرةالحرببعدمريعوضعفيالحكومةستكون،بالطبع

الإنسانحقوققسمتقريرويقول.الديمقراطيةالكونغوجمهوريةفيبطئةالرشيد

للحكومةالتابعةالأمنقواتإن2003لسنةالأمرركيةالخارجيةوزارةفي

وأعمالةعّورمابتزازاغضصاب،،ضرب،تعذيبقتل،جرائمارتكبت11الكونغولية

صندوقبعثةوالتقت.(79)االلعقوبةتتعرضأندونواسعنطاقعلىأخرىعنف

.ممنالاثملاف،حكومةفيللرلًيسنوابأربعةمناثنينمع2004سنةالدوليالنقد

والمسهمأوغندا(،منالمدعومةالكونغوتحريرحركة)رثيسبيمبا"ارييب-ناجا1فيهم

للحركة)الرئيهـالحاليروبيروا"و"أزارياس،(2003سنةأوائلفيمذابحبارتكاب

سريعةإعداماتبتنفيذالمتهمرواندا،منالمدعومةالديمقراطيةأجلمنالكونغولية

صندوققال،2004سنةوفي.(8ْ)(2002ويام/رايأفيكيزانغانيفيتمردخلال

"ا.السلامتوطيدفيالراسخةلجهودهاالسلطاتامتدحواالموظفين11إنالدولمطالنقد

وضعواالحربوأمراءالاستبدادحكامأنالدوليانوالبنكالنقدصندوقولاحظ

بإحداثالحكامووعد."شاملةبنّاءةعمليةعبرالفقر"لمحاربةقتةموًاستراتيحية11

الفقراء".علىالإنفاق11فيتحول

الماليةالموسساتفيهاتورطتالىالسيئةالقضاياتوضحصارخةأمثلة.توجد

الفقراءالسكانويصبح.حكومةأنفسهميدعونمرعبينمحتالينتدليل:الدولية

أبدأ.تصلهملنالىالدوليالنقدصندوققروضعنقانوناَمسؤولين

غربلةعمليةمنالدوليالنقدصندوقإليهاتوصلاليالاجماليةالمحصلةهيما

أنغولا،فيالأوضاعإليهتشيرمماقليلاًأفضلالأنباءتبدو؟السيئةالحكومات

الدوليالبنكتصنيفلديناويوجدورواندا.هايى،الديمقراطيةالكونغوجمهورية
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الذيوالوقتc2002إلى1996منذالبلادفيوالديمقراطيةالفسادلمعدلاتالشامل

نفسها.الفترةخلالالدوليالنقدصندوقبرامجتنفيذفينفسهاالبلادتلكقضق

الوقتمنْ/ه20معدلهماالفسادفيدولعضرأسوأضمنالمصنفةالبلادوقضت

حققتهالذيه/!هلأمعدلمنأقلوهو،الدوليالنقدصندوقاتفاقياتتنفيذفي

منه/ه9الديكتاتوريةفيدولعشرأسوأضمنالمصنفةالبلادوقضت.العينةبقية

لهذا.العينةمعدلمنأقلوهذا،الدوليالنقدصندوقاتفاقياتتنفيذفيالوقت

ذاتللحكوماتالاقراضتخفيففيبعفالاستعدادالدوليالنقدصندوقأظهر

لاالأسوأ،العشرتصخيفمنالحكوماتتخرجحالما،وللأسفالسىء.الأداء

ضمنالمصنفةالحكوماتتبدولامثلاً،.السيئةالحكوماتلمعاقبةنزعةتوجد

فيأطولوقتلقضاءمستعدةوالفسادالديمقراطيةقائمةعلىالتاليةدولالعشر

العينة.بقيةمنالدوليالنقدصندوقتنفيذهـبرامج

بعحتلأونوبعتحدة؟لافم

فيالدوليينوالبنكالنقدصندوقمنأفضلجهودببذلالمتحدةالأممتقملم

ترأسليبياخلالهامنتستطيع،دوليةمنظمةأنلمدوولا.ة!يسحكومةمعالتعامل

وتصفالرشيد.للحكمعاليةمعاليروضععلىقادرة،"االانسانحقوقالجنة1

وأإخفاءاختطاف،11:تتضمنبأنهااللجنةرئيسمؤهلاتالانسانحقوقمنظمة

والاعتقال،المحتجزينمعاملةوإساءةتعذيبالليبيينا،1السياسيينالمعارضيناغتيال

ويبقى.عادلةغيرمحاكماتإجراءأو،محاكمةأواتهامتوجيهدونطويلةلفترات

عنيزيدمامنذوبعضهمحق،وجهدونمحتجزينالأشخاصمئاتاليوم

.(8،)،1العقد

/ينايرالثانيكانونفيالمتحدةالأممفمّدتالذي"االألفيةامشروع1تقريريناقش

وإذا،الفقيرةالبلادتواجهالىالرئيسيةالمشكلةليسسيئةحكومةوجودأن2005

معتتناقضى)فرضيةالأموالنقمفيإلىيعودالسببفإن،سيئةالحكومةكانت

الىالبلادمنالعديد11سابقاَ(:المذكورة"المساعداتو"لعنة"النفطا"لعنةدراسات

التحتية،البئفيللاستثمارالماليةالمواردإلىتفتقر...جيدةحكوماتفيهاتوجد
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رواتبودون.الحكملتطويرالضروريةالعامةالادارةوحئالاجتماعيةالخدمات

العامةالادارةتصبح،المعلوماتتقاناتوانتشارالعامالقطاعلموظفىملائمة

.(الأساسيالتقرير،34)صفحة،"مزمنبشكلضعيفة

المتحدةالأممأوقفت،المشكلةليسالحكومةسوءبأناقتناعهارغم

الأربع-ا!وماتتلكالتقريرويحدد.لمالعافيحكامأربعةلأسوأمساعداتها

المجتمعمنمنبوذةكونها-وزيمبابويالشماليةكوريامينمار،البيضاء،روسيا

وحئ.العالمكلفيالسيئةالحكوماتمنللغايةصغيراًعدداًهذاويعد.الدولي

لدرجةبلدهيروّعالذي،تركمانستانحاكم"نيازوف"صابارموراتمثلطاغية

ناديإلىالانضماميستطعلا،ووالدتهبنفسهتيمناًالسنةشهورتسميةأعادقدأنه

السيئين.للحكامالمتحدةالأمم

موهلونالآخرينمعظمبأن2005لسنة"الألفيةامشروع1تقريريقترح

الفقرمصيدةمنلانتشالهمانرجيةالمساعداتمن"الكبيرةالدفعة11لتلقى

وتتمتعالدخلفيهاينخفضاليالبلادالدوليالمجتمع"يمنحوأن،المزعومة

زيادةتتلقىوأن،"الألفيةتنميةأهدافلتحقيقوضعاًاستثنائيا11جيدةبحكومة

المقتبسةالفقرمحاربةاستراتيجياتلتطبيقلهااللازمةالتنميةمساعداتفيكبيرة

.(82)ااالألفيةتنميةأهدافعن

اجيدةبحكومةوتتمتعالدخلينخفففيها1"بلادعنالبحثعندالمجاليتسع

وتعدجيد"،بحكمتتمتعأنهاامعقولا1ًلمدوفقيرأبلداَوستينثلالةالتقريرويصنف

منحمسةاللائحةوتتضمن.الخارجيةالمساعداتفيكبيرةزيادةلتلقىموهلةلهذا

ا!عوبرالأولتشرينفيالدوليةالشفافيةمنظمةإلىأشارتالىالسبعةالبلاد

نيجيرياتشاد،ْ،بنغلاديش،أذربيحان:لمالعافيفسادأالأمحعرأنهاعلى2004

حمسجيد"بحكمتتمتعأنامعقولأ1يبدوالىالبلادقائمةوتتضمن.والباراغواي

حكامأعاءوتوجد.احرةاليست1أنهاعلىالحريةمنظمةتصنفهاحكومةعشرة

في"علييفو"إلهامكولومبيافيسن"اهن1،الكاميرونفيبيا"ابول1مثلمستبدين

كونهمضاعفةنقاطاً"علييف"الأذربيجانيالرئيسوسجل.اللائحةعلىأذربيجان

.(83)2003سنةالمستبدوالدهلخلافةانتخابه"11منذوفساداًاستبداداًالأكثر
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حكوماتمنالكثيرأنعلىالفقر"انهاية1كتابهفي"ساكساجيفري1يشدد

الدخلمستوىلهاأخرىببلادمقارنةاستثنائيبشكلسيئةليستالأنريقيةالبلاد

نسبةجيدةحكومةوجودليسالسكانلرفاهيةبالنسبةيهمما،وللأسف.نفسه

الدخل.عاملعنالنظربغضالحكومةأداءجودةمقداروإنما؟الدخللمستوى

تمنحهاالىالأموالستصلهل:الحقيقةالمساعداتوكالاتتواجهأنوينبغى

سيئة؟حكومةبوجودمرتبطمابلدفقرسببهلالفقراء؟إلىسيئةلحكومة

حئالسيئةالحكومةإرضاء-براغماتيةخياراتيتبنونالمانحونيكونربما

نأوصحيحالفقراء.إلىويصلواأنفسهمعلىاعتماداَالبلدفيالعمكيستطعوا

جزءاًأيضاًيقضون،وللأسف.الحكومةويتحاوزونبأنفسهمالكثيريفعلونالمانحين

منأكثر-خلالهامنوالعملالسيئةالحكومةإصلاحمحاولةفيوقتهممنكبيراَ

الاسمرضاء.فرضيةتتوقعهالذيالوقت

كسبئةبحكوم!تنيبثة

محاولةعنمثيراًمثالاَابويق"1إدارةوضعتهالذي"الألفيةتحدّيابيان1يعد

المساعداتالأميركية"الألفيةتحديا"هيئةتمنحولا.المحتالينأيديعنالأموالإبعاد

شعوبها،فيالاستثمار،الديمقراطيةمثل،معينة.ممعاييرتلتزملحكوماتسوى

مرحبخطوةإنها.الأسواقفيالحكومةتدخلعنوالتخليالفسادمنالتخلص

فعلأ.تعملكيفرؤيةمثيراًوسيكون،للمحتالينالمال.ممنحمقارنةبها

تحديدفعلاًالغرباءيستطعهل.المحتملةالمخاطربعضتوجد،الأحوالبكل

حكومةالغرباءيدعمأنينبغىهل؟سيئةتكونومئجيدةالحكومةتكونمئ

أمثلةبالتأكيديوجدالبلد؟ذلكمواطىمنلمعلومات(ليةدون،جيدةأفايقررون

وضعهاويعتبر،الفصلهذافيالأمثلةحالهوكما،سيئةحكوماتعلىكثيرة

ورغمالأخركط.المساعداتوكالاتتعتمدهاأنينبغىكبيرةخطوةلائحةعلى

تحدي"هيئةتوصلتمثلاً،.المستوىهذاعلىالأمرمناقشةفيخطريوجدذلك،

معمساعداتجماربْمصدقتلاتفاقياتإلى2005/يونيوحزيرانبدايةمع"الألفية

حكومةيضعالدوليالبنككان،2004سنةفيومدغشقر.هندوراس-بلدين
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فيتقبع:أفضلمدغشقر.العالمفيفساداًالأسوأالثلاثالحكوماتبينهندوراس

دقيقة.غيرهذهالفسادمعدلاتأنالأخرىالمشكلةلكنالفساد.تصنيفوسط

بلداًوحمسونسبعةويقعتقديراتها،فيالخطأهامشالدوليالبنكتقاريروتذكر

صعوبةالكبرالخطأهامشويعكسالفساد.فيمدغشقرمعدلخطأهامشضمن

البلادأمحعرحولالرأيفيإجماعإلىالمختلفةالخارجيةالتقييممؤسساتتوصل

السهل.بالعملليسجيدةحكومةاختيارأنلمدوفساداً.وأقلها

هجدد؟بمطوثة

المساعداتوكالاتتعرفلا،الفصلهذافيالمريعةالأمثلةتبينكما

المعوناتمنبالاستفادةجيدةإلىالسيئةالحكوماتتغييركيفيةببساطةالخارجية

الغربفيشيءأييستطيعلاعميقةجذوراًالسيئةالحكوماتوتمتلك.الخارجية

البلادحكوماتإلىالمساعداتوكالاتتحتاجأسوأ،الأمورولجعلعليها.التأثير

تدفقعلىللمحافظةالمساعداتمتلقيدورلتلعبمنها،السيئةحئ،الفقيرة

.الأموال

والمرويج،الحكومةلاصلاحالمتنالهَضالمزيجمتابعةفيالمساعداتنظاميستمر

ويدفعمستمراً.الأموالتدفقوإبقاء،الاصلاحاتلتلك"الحكومةاملكيةهـ1

توصياتإصدارإلىويميلونالجنونإلى،مثلكم،محايدين.ممراقبينالحاليالنظام

حيثمظلملمعافيالاَنالخارجيةالمساعداتوتقبع.جذريةمعالجاتبإجراء

لفرضمحاولاتفيالحكومةوقتمعظممنالاستفادة(1)علىالمانحونيعمل

(3)وسلوكها،اختيارفيحرةالحكومةأنعلىيصرون(2)جيد"،اسلوك1

مراقبووينقسم.المانحينمشاريعلتنفيذحالبأيأحيانأالحكومةيتجاوزون

وأأكثر،الحكومةتجاوزالمساعداتعلىينبغيكانإذاماحولبحدّةالمساعدات

المضخفضى.الدخلحكوماتتقويةتحاولوأنأقلبدرجة

بئمكلالحكومةعبرالعملهاج!سقوطإلىللدلائلالفصلهذاتراءةتشير

والهياكلبالصدمةالعلاجنظريةإلىبسرعةنعوددعونا،الأحوالوبكل.دائم

تمحالوفي.الخارجيةالمساعداتتقدمالىللدولةبالنسبةحئ،المسبقةالعالمية
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مختلفةالأجوبةستكون،متفرقةتجرلميةتدريجيةبطريقةالضغيراتتلكمنأيتجربة

الضخمةالتحتيةالبئمشروعاتتنفيذينبغيوربما.والقطاعاتالبلادباختلاف

.مبدعبشكلالخاصالمقاولاتقطاعمنالاستفادةإمكانيةرغم،الحكوماتعبر

مجتمعيستطعبحيثوفغالةكفؤةكىممقراطيةحكوماتالدولبعضفيتوجدوربما

يقومأنصعوبةمدىرأينا،الأحوال)بكل.بياضعلىشيكأمنحهاالمساعدات

.(التصنيفهذاضمنتقعالحكوماتأىبتحديدالغرباء

الغربفياجتماعيأوالناشطينالسياسيينالقادةأنرغمالعالمْلباقيبالنسبة

تقومأنتتوقعوالالكن،لمالعاباقيفيالاسمبدادوانتقادكشفيستطعون

.جيدةإلىالسيئةالحكوماتبتغيرالمساعداتوكالاتأوالغربيةالحكومات

يجعلها)وربماالسيئةالحكوماتاليومالموجودالخارجيةالمساعداتنظاميدلل

ه/!،علىبيا"ابول1الكاميرونفيطويلزمنمنذالقائمالطاغيةويحصلأسوأ(.

بزيادةالجديدةالمقترحاتوبموجب.الخارجيةالمساعداتمنحكومتهعائداتمن

.(84)0/055إلىالنسبةستزيد)أفريقية(،أفريقياإلىالمساعدات

لاٍا،الأرضسكانكلبينوالاقتصاديةالاجتماعيةالتفاعلاتاستمراررغم

المستبدينمعالتعاكلعدمالمساعداتوكالاتأوالغربيةالحكوماتعلىينبغيأنه

تجربأنينبغيللفقراء،بالنسبةلارهالحكومةمعالعمليوتيلاوعندما.الفاسدين

عنالمساعداتإبعادالمانحونيستطيعهل(خر.شيئاَالمساعداتوكالات

الفقراء؟أيديإلىوإيصالها،السيئةالحكومات

نأينبغي،المطافنهايةفيالسياسيةبالعواملتتأثرلاالمساعداتكان!إذا

وكالاتمطالبةالغربيينالناخبينباستطاعةأليسلها.المرسومةالنهايةإلىتصل

إلىلافقراً،الأشدالناسلىٍاتصلحئمباشرةدولاراتهابتوجيهالمساعدات

المستبدين؟المانحينأصدقاء

عبرشىءبكلالقياميمكنلافعّالة،ثصممقراطياتوجودحالفيحئ

لمناقشةأحانبخبراء.ممشاركةنيويوركفيعملورشةتنطموأستطيع.الحكومة

وأستطعابوبن".1الرئيسمنالاذنطلبدونالأميركيةالاقتصاديةالسياسات
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الإسكانوزيرمعالتنسيقدونهارلمفيالفقرلمحاربةأجنبيةهباتعلىالحصول

الحكوماتعبرالمتشابهةالتجاربإجراءعلىالمانحونيصرلماذا.الحضريةوالتنمية

؟الفقيرةالبلادفي

السيئةالحكوماتحئعبرتمرأنينبغيالمساعداتأنالمولفينبعضيناقش

طموحةأهدافعلىالنقايقهذاويستندسياسياَ.تطويرهافييساعدذلكلأن

هذالمدوولاوتكرارأ.مرارأفشلتوالي،السياسىالتحولبعمليةللقيامللغاية

فقطالحكوماتسلوكتغيرإلىتهدفلاالمساعداتكانتإذاتماماَمقنعاًالنقايق

أيضاً.الملحةحاجاتهمتلبيةىِفجدأالفقراءالأفىادمساعدةوإنما

منبالعملالسيئةالحكوماتمكافأةينبغيولا."التدخلاعدم1هوالمبدأ

الحاليالوضعويحتاجأيضاَ.عليهاشروطإملاءأوتجاوزهاعدميجبلكنخلالها،

التصحيح.بعضإلىوالمحتالينالمانحينمنلكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤبىالرجلمسؤولمِة

لمحية

11كوتي"فيلا

وملكعالمهـأ،مشهورنبعيريموسيفيمجرد(1997-1938)"كوتيوو!كنلع

افكانيهفي!ممخزرفىالضأ.شحاعأسياسيأناشطأوبعا،وحسبالأ!عليهعان!إلاْ

عيرة!أغانيهإحدىفيرق!نمِجير!ا.بطىبلاءكانواالن!الضكرله!الحكلمهن

السلطةةثسرفةأض!أغيةغوينوكان.السلطةْفي،ضطوكتضيجداً"مهـمزحل

"دثماً،!ضطهـدهلهجي!ئ!"ككو-،ةقيرففيالغربوئثخلغصريةل!ضأوهاثم

كانتلهتخويبهةهويهمميقاهلأنربما-و!سجن!لفدصةباخعصللضرب!علتعرض

وصف1977سنهَأطلفهاالتي"يب!موزأغيئهفىالنمجرر!.بينالاثسّصرول!معة

الشص.باضطه!الأو!ر!طبويطلفمغليلااليونرج!بفهنمال!يجلررشالجنور

إسصماء!ربصَغاوومخبْةلاسؤس،يْهلكوئيْووالفاضب.دارةلهجبشرهاجم

وئوفمِت،الثانيالطابقنلأط!ة،!سن.منفيالطامخةبوفثعَهلهعنودوالقىحفميته.في

الطاغة،وباساثجوْ"لولوسصفبدأ"كوتييغؤلميهممالطها.متلرةلاحقاً

منمسيرة"كوت!وكك.الهجومصعلاننِرنَصيلم!ذي!وفَ،فلكفى!عسكري

نظامالىالسلطة"وباممانجو"نقلغثما1979سدة"!وباسانجوْمنزلالىمؤ!ثيه

1980"ةنس"ىتوكف!لاوسجل.والدتهفلعلىاح!جا!جاًمصطنعأ!أحاملرو،مدني

بالفساد."رباسانجو"تتمالدَي"دوليحراميخراميبضواناغنيهْ

يالعسكرىيروتاَثكيثلاأباشا"ئممانىحكمخصالمعارضةإلى"أوباسانجو!تعول

"أوباسانجو"دبئ!سلاالعسكريالحاكمانئخابتم"أباشا"،موتوبعد!شمعينيالهت.فئ

"هيئةن!كلن!جيريا،فيالسمعةالسيء!فسادبمكافحةووعد.1999هـهمشةرئيسأ

حكمفرةخصواحدثانويصمبؤولسوىمقاض!اةفيلعجحلالفساد"محاربهمة

،2003سنةئانلةولايةعلىوحصل.(95)سنواتأربعامتثتالتي"أ!باسمانجو"

حملةوأطلقةخطيرة"مخالفاتالأوروبىالاتحادمرامْرفيهالاحظانتخاباتفي

الخارثهةنبجيرلادلونمنالهـئخفيفأملعلى،2005سنةالفعمادلمكافحةأخرى

60وبقى،ةر!ولاالنفطعائدا!لإارةالاستقصمنذالحكوماتوأساعث.الكبيرة

الجعاعا!بينال!تاصللهعنفوأفسد."861ر!لاخطئحتالندجير!من5لا

لم"يثوك،اليفاأنورغم."وجنا!مابوأ"رئاسهَالأقتصاديالأداءلاف!ضوالعرقيهَ

للئخلصالفدحهاعصواسكهىق!يو.رامئ!تنالاواممعهْموس!قإه..تبقىلكن6الآنمعن!لِعد

.(87)ةاه!حلابنابضأالمثيلةالجيفىقضمةمنوالإفلاتالفعماد،من

http://www.al-maktabeh.com



179والعحتالونالمخططون:1لرابعالفصل

*"اوثتشيكون"9لبونارد

نيويوركجامعةفيالأستاذ

ئلاثةحوالىبسكنهـاكانبن!وسطصغوةبلدهَوه!زغانالهو،فيترعرت

!خ!كنلبمالبلد..فيقرأالأشدالبلدالثإحدىاه!ئإالستينثاث.نجبينسعةلات1

.كاف!.د!يلأيْهلالأب!دلدفهلهمدارس؟لهتتمإحدى!ها*لكنكهرباء،أومعهد،طر!

إنمضفعةالأنعنيومأحيانأأوالإممعثالأحبر،!تبرد،"الفف!6منمهئيهْصمنازلنا

أْدهفبى؟ولأدص!كبوطهوحكنهـرأ،،ولثعيهماالتعبمنارْمهيإلأهفلىوأندأصيبمهمان

العلألهلاتفنالنكفيزوكائ!الؤ!ة...كيالعال!دمختلفةيطرقرىعارفنم!ا!مغ!.

ؤفرنيدته"طولايلث..بيننل!ئسمقدإرءبتياسكدطفلأ،-"عزلأ"لببهبئا!ولاىبكم!ثبرة.لهَئهي-

-ْ-!كعايتص-تارقجنو-ْة.صأ!ولئئألهص!مي!اناربعةبدضظلطنألجصسهَبجننداللئي

"؟*بجبننآ.ثىلبى.-إليرلبعهوفببزأ.َسحبهيالعببسهيمجبعيْع!2يالئح!-سئو!.يردهعألىلَصمل

-؟نجنبهبمانلتَة-من"8شكاذوأحد-!طلمحها"بنلقي"مثظ!ةْ-فيىئاثَئئسل-ائجازيهو،اثلأغعلنى،

،."-فى."الرسميالثعلعمنئوعأيشخضأبحثموي!لامن-هبىلفة

أل!عخنص!حليعلولالسهلككالتر!ة،سكنالشخصدعت!.-اغمبزعئاناثو،في

عممرْخنعحهنجعدعطىكانجداً،جلأأجرأولهديوجدرغثميا."الخصلاسلعماله

آد!هلهيليمىوبمهملى،لهصمك،ل!خرربنكاكهـص"لهينجدال!هاحملحاو!لآ.-بمنك!لوم!ر%

سبهنْ-لهمدأ"الصناد،يْهالسائيغ!بيك!ان!ؤكة.-صصأْبسأال،!صحلا،هوكمم.خض

الكهف،لهنىصأللف"ملث!وك!روبم،ْله!معَ-بدبحاسكهألهرْنإكاللفللض!.ومدلهلهلونابعغلاع،-ْ

!لةلهي!ل!الذه!8نحنْالنلياليئ!يطلثيوكك-و!صدة.!حاظأ.بالأفاعيوحميداً،

لشراءنلكبعدئبثعه-كناو!ذي!صحصول،منحمبهنستطيغمالنأحًدْالأسببرعنهلمة

،الضأ!همايةغثدلتيغئ!وكانيرالس!ا.لعئابعةوالأورد،!رصص!لام،الكتب

لمّرويذْالاقريضسطنةئن!فرسكملكنهحلي،حكيبميْل!ونعع!ن!جنألفحكمهب!من

لهضروريهْ.الثراصه-.وسئلزمك-!تلىْتي!صفلبنائه

مجبعرلائ!حمة"حهامعافئأم!لأكدْةعئمرة.أنثجثبرزمجكالألهؤ"أبئ-"!قكين!-شئة،ْلث!لينبعيد

غطىْجامعطَاحازة.لحملؤن1خر!ط!مو-فبيقمابم!فيبغةْْ،!س!ئهج،صبهممرياًطبيياْ

فضائهماالمئحده،الولا!أءْىبْهلافكلعلىوإطبالفاأننبع!بئفخي7تجيْسممغهويفملي.يلن!فألا

لكليةالسابقلهعثد،"عائطن"الكارلينالنطوه--أنقمننن!آَ-ْىبْؤبفكا!ثنغزووفرئسا.

.2002ممئهْأس!دالي.!ْ"!ب!يبا!؟.!ْلالكارفيثالأث
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معلهها،العحيطة7؟ؤالبلد-دتفيغئانافىفيوالأئهدالبحيراتمن6ريبك..ال!ب!هبي!إ؟لهَبنرجن!.

ثصبحوربما-اث!.محطىاه!ن!هيئرسلأح!امتصدائصبحأنو!مكنجبهمص!ننا-نجركة،

.+..يأكملهابن!ةم!ا-ينم!دإفبى،فية!ن!

!صديآودخر؟!ىالكل!!المؤابودهؤثر.سض!ف!الئحاحفىاهئلي.ْىلضك--خجنلغذاي

6الهممئواتبحدئ3"ربْيللمائمكلة.الربيسيلهعميبكانالثلمتراطيهَْبهبب..!نمبصضث!عأ

وهو،لممئوي،دخلهنبم-"،ةؤمإلىئضلئصمابهجههضريئدبثبع2.والد!يطلعبنني-ْمن

"لائظزا،لا"-خإضنلك!ئن!وجطقه-8صشبطصىأممظعلى،فيم!تجيلىئهالبراضعنبخي.،!!(ألفئ.بْ"-د

."في./..:؟""-."""!.؟:ء"."ط،،"."-

!*"ؤحهما*ة.ك!لظ!ىْْ"وداضثعئبهجةْمج!،"!بز!،فبل!ْ""فقتجدأأسكلعنرزوكان2+-.-ىالقف!ركاْلهْتئلنكبفة

"ة--آ؟-.-."""7-"".ل..،."،+:؟-::-اك"-

جطبيوإجبزوه--سظهمةال!ج!ْ!موإ،؟تجعظوه(*فليل.فيش!ظلهيمئهمعؤفا:ثئا!انبفيولؤنظ

ضبركاائبي!.يفففا،-مفيفم!عزولهبضىزخإ.ةائأ؟ؤتئبئاثوْ-ؤائثعَلاضص"لصه:ْمحيهبناببنهمبي

"لأبثيْليوضفعببْهس،نةكإقلأ،؟.بجهدأْأففليننم،قبنئى!ئبه!ف؟،!ر!مهل-لَفخضتؤ!دما

+هْده.+"و!حيلأ!ىنج!ْةئفؤمه!-..ْقالك!-وفئغ"زيرق-،لأطيباْدهوحلثفهمرْابفبىة.ة.حِفلبنم3ْْ

لاْ.،لعدليهْلمهفالبىو!يينق%ربى!ثفمج،"الذي!نهم!اغلهنننجككاك!ئلبهقاها!نتبى".لهمغإهفل!ة،جمنئ

)بمدْاص،-"لأ،%ز،.لافنبزآتْذبذ،صبمجلب"وتجكئلنق!ءآتالةلا-تجن!اجؤنفا"".نجي!ئلأله:بع!دث!غأَشالببغ+

6.-وررَرالطركتةيثالكْ.لفل"و!د!،أ!يظر-نيص"،ذعب،/ربئى.يحثأن-كليمكن.لا.فستح!،3ْ

"-3.ث!ن!نلعنيالتغلطرتمر!تلالهلحظة،يلذي،"!مئد.ف!كلايْكالإثمفاءلعلطز

!ونت!مميكون".الأستاذالاهأعطانيالذيالمتكقبمةغ!صبالمكطَوبالسرداختصر!8
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،لخاهمىآلفل

،الأسواقلديهمالأغياء

الموظفونلديهمألفقراء

!هفيرطه!هعةنم!طخك

ل!نة.لهتطلهيلأمهر1بشلأثكن

م!هولكمص!ر

تنزانيافيالطرقبناءعلىدولارملياريالخارجيةالقروضمانحوأنفق

تسوءحالتهاوكانت.الطرقشبكةتتحسنولم.الأخيرةالعشرينالسنواتخلال

.(1)الصيانةلفقداننظراً،جديدةطرقببناءالمانحينقياممنأسرعبشكل

أنتستطيعلاأنكلدرجةسيئةطرقاً،أفريقيةفيسيئةطرقاًعيىبأموشاهدت

ليستالطرقأنتعتقدونوقد.بالساعةأميالعسةسرعةمنأكثرعليهاتقطع

عسةبسرعةيسافريائسأزوجأكنتمإذارأيكمتغيرونربمالكن،الأهميةبالغة

صحيةعيادةإلىإيصالهاويحاول،المخاضفاجأهاالىزوجتهمعبالساعةأميال

وتفشل،الطرقإلىالفقراءويحتاجحياتها.تهددقدمضاعفاتأيلتفادي

معالتعاملفيحازميننكونأنوينبغيلهم.إيصالهافيالمساعداتبيروقراطية

للفقراء.أساسيةخدماتإلىالمساعداتأموالتحويلفيتفشلالىالبيروقراطية

للتنميةالأميركيةالوكالة،الدوليالبنكالعالميةالمساعداتبيروقراطيةتتضمن

للتبادلالتنميةمصرفمثلإقليميةتنميةومصارف،وطنيةووكالاتالدولية

المساعداتموظفونحنأبليناكيف.المتحدةالأممووكالاتالبيىالأميركى

الفقراء؟مشاكلعلىدولارتريليون2.3إنفاقعبرالخارجية

منأكثرتنزانياوترسل.الواقعفيبيروقراطيةتنزانيافي"الناشئةالصخاعة11

بعثةألفالمحاصرالمتلقىإلىبدورهميرسلونالذينلمانحيها،سنويتقرير2405

؟83
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حمم!فيالحكوممِننالمسؤولينوقتبنفسيوأضعت.(2)سنوياًالمانحينمسؤوليمن

الفقراءيريدهشيئاَالخارجيةالمساعداتتقدملمو.المهنيةمسيرتيخلالقارات

منهايستفيدونلاالفقراءكانربماالىالأشياءمنالكثرقدمتفيما)الطرق(،

.(البيروقراطيونوزملائي)أناكثرأ

ظروفأنورأيناسبق.الأعلىإلىالأسفلمنةثاّحبلابكفاءةهذاقارنوا

الغنية،الدولفيالحالهوكماموجودةتكونعندمالكنغالبأ،مفقودةالأسواق

أحدعلىميلاَتسعينمسافةقطعالصعبمن.المعجزاتالأسواقبحّاثةيحقق

حجزالإنترنيتعبردقائقعسغضونفيتستطيعلكنكتنزانيا،فيالطرق

منونصفساعةبعدتغادرانجلوسلوسإلىنيويوركمنتوقفدونرحلة

يقومولا.نفسهاليومعصرميلآلافثلألةبعدعلىوتكون،بذلكقيامك

تكضبونولا.التاليةالسنةخلالالجويةللرحلاتحاجاتكمبتقييمالبروقراطيون

تعرضولا.القادمةالماليةالسنةخلاللسفراتكمخططأواستراتيجياتمعتقارير

لوسإلىلايصالكمطريقةعنتبحثوإنما،لمالعاتغيرأننورثويستطيرانشركة

غيابورغم.الأرباحتحقيقهافيوتساهمونتذكرةتشترونبحيثانجلوس

يستطعلمنمخوفرةانجلوسلوسإلىنيويوركمنالرحلةأنإلاهنا،البيروقراطية

دولارأ.299البالغسعرهادفع

للأغنياء.السلعكلتوفّرلاالأسواق.عادلةغررالمقارنةهذهأنتعتقدونربما

وتستعمل.الدولةتقدمهاأنينبغىعامةخدماتالطرقمثلالسلعبعضوتعدّ

تعملشىء،كلورغم.الحاجاتهذهلسدحكوميأجهازاًفعلاًالدولة

للفقراء.المساعداتوكالاتتقدمهمماأفضلبشكلالغنيةالدولفيالبيروقراطية

ارتفاعمعالعامةالخدماتجودةتتماشىكيفالسابقالفصلفيورأينا

فيمنزليأمامحفرةهناككان.الحكايةهذهلكمأسرددعونيلهذا،الديمقراطية

خطواتبثلاثالحفرةلردمالمدينةببيروقراطيةواستعنتميريلاند.،كراب-اموكات

المدينةتقومأنمنهاوطلبتبورتر"،"كاثيالمدينةمجلسبعضواتصلت(،):سهلة

تاكوما-باركفيالعامةالخدمةموظفووصل،التالياليوموفي(2)؟الحفرةبردم

لأننفعأذلكويجدي.ثالثةخطوةهناكيكنلم،الواقعفي(3)و؟الحفرةلردم
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المسؤولةبورتر"،"كاثرمثلالمنتخبينالسياسيينأماممسؤولونالمدينةبيروقراطى

فيالسياسيةمسيرتهاوبنت،باحثةبورتر"و"كاثى.الآخرينالناخبينوأمامأمامي

لتاكوما-كعمدةالثامنعامهااليوموتدخل.للناخبينبالاستجابةتاكوما-بارك

تعمللكنهادائماً،الشكلبهذاالغنيةالدولةفيالديمقراطيةتعمللابالطع،.بارك

الأغنياء.لمواطنيهاالعامةالخدماتمنالكثيرلتقدسمكافبشكل

وتستفيد.بالضرورةالكفاءةعديميليسواالبيروقراطيينأنالمثالهذايظهرً

كلمثل،نورثويستخطوطوتمتلك.البيروقراطيينمننفسهاالأسواق

عنوالفرق.الزبائنإلىالسفرخدماتتقدسمينظمبيروقراطيأجهازاً،الشركات

الزبائنأوفكأماممسؤولونالشركةموظفيأنهوالمساعداتبيروقراطية

موظفيالأسواقوتجبر.العملمنسيخرجون،السلعيقدموالمإذا-أنفسهم

يمكنمابأرخصالخدماتتقديمكيفيةلاكتشافالبخاثةاستعمالعلىالشركات

.الزبونرضادرجاتأعلىوتحقيق

سياسيةقوةأومالاًيملكونلاالعالمفيفقراًالأشدالناسأنالفقرمأساة

استعمالالأغنياءيستطعبيخما،الضروريةحاجاتهمتلبيةعلىةثاّحبلالتحفيز

لتلبيةالمسؤوليةيتحملونوبيروتراطيينمتطورةأسواقعبروسلطتهمأموالهم

العوامل-تلكالبيروقراطيةالخارجيةالمساعداتعمل(ليةتمظكولا.احتياجاتهم

يجهرسياسىصوتأوماللديهمليس:أيتامالفقراءأنهيالأساسيةمشكلتها

.الحاجاتتلكتلبيةعلىالآخرينيحفّزأوبحاجاتهم

الغنيةالدوللارضاءبحوافزالمساعداتموظفويتمتعحئ،أسوأالأمورلجعل

لمساعدةالسعىأخطاءوأحدالفقراء.من(بدلاًو1)إلىإضافةالتمويلتقدمالى

المدراءلدىويوجد.المعينينالمساعدينحوافزدراسةىِفالفشلكانالفقراء

العالمباتيلتطويروعودبإطلاقالغنيةالدولغرورلإرضاءحافزالبيروقراطيين

الداخلىالبيروقراطيينتحفيزنظامويفضل.ببساطةالفقراءالأفرادمساعدةمنبدلأ

إليه.يحتاج.مماواحدفردتزويدعلىكبيرةعالميةبرامجأيضاً

وأالأسواقفيسواءشيءكلتحددالذاتيةالحوافزأنالقولعنذلكيغىلا

الآخرينومساعدةنتائجوتحقيق،صالحبعملبقيامهمالناسويفخر.البيروتراطيات
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مهنيونالمساعداتوكالاتموظفىمنوالكثير.والعامةالخاصةالمنظماتفي

كانتإذافيماالسؤالالفقراء.لمساعدةمساعيهمفيوصادقونمهتمون،نوّدجم

انصة،الأسواقوفي.نيةبحسنيعملونالذينالموظفينضدأومعتعملالحوافز

البروقراطياتوفي.البعضبعضهاصالحعملبإنجازوالفخرالحوافزتعزّز

وفيالجيد.المهيالأداءمعاييرمعتتواجدالسياسيةالحوافزأننجدالدممقراطية،

الذينالمهنيينضدغالباًالسياسيةالحوافزتعمل،للأسف،المساعداتبيروقراطيات

إيجابية.نتائجتحقيقيحاولون

تمهدأنالفقراءمصالحخدمةتعترضاليالبيروقراطيةالعقباتلفهميمكن

خطوةالفصلهذااعتبارويمكنللفقراء.فاعليةأكثرمساعدةتقدىمأمامالطريق

علىالآخرينوتحفيز،المظلمةالبيروقىاطيةلممعابعضعلىالضوءلتسليطمتواضعة

الذينأولئكعليهايحصلالىالحوافزشكلتغيرأجلمن،نفسهبالشىءالقيام

هذايقترحوسوفخطط.وضعمنبدلاًنتائجلتحقيقالمساعداتيقدمون

تلكيختبرثم،المساعداتوكالاتأداءسوءسببحولالفرضياتبعضالفصل

هذهفياعتمدأنينبغي،وللأسف.الأمثلةمنممكنقدرأكبرمعالفرضيات

سلوكتقييملأن،المنظمةالبياناتمنالحكاياتوحئالدراساتعلىأكثرالنقطة

.الكتابهذايغطيهاالىالأخرىالأمورمنأصعبالبيروتراطيين

هجدد؟ثقمةإثىة!!فث؟منثمعثوه!ت

معلوماتتمنحالمستهلكينخياراتأنالفردعلىالسوقتركيزجمالية

نورثويستخطوطمننعلىانجلوسلوسإلىالرحلاتكانتوإذا.للموردين

لنورثويستمؤشراَذلكسيعطى،إضافيةمقعدحجزوحاولتمبالكاملمحجوزة

خياراتبينتوفقأنهاالأسواقأعجوبةالسعر.ترفعأورحلاتهاعددلتزيد

شديدالمنزليصبحوعندما.للحرارةمنظمٍمثلالسعرويعملفراد.Al؟لاف

يكفي،.مماحارأالمنزليصبحوعندماتلقائيا.التكييفالمنظميشغل،البرودة

المنظمإعداداتوفقبالبردتشعرونتزالونلاكنتموإذا.الحرارةالمنظميوقف

ولمنته!شديد،ببردتشعرونكنتمذاٍاتقررونتغييرها./نت!تستطيعون،الحالية
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علىازديادهناككانإذا-نفسهابالطريقةالسوقويعمل.بالمنظمتتحكمون

الديمقراطيةوتتميزالسعر.ينخفض،العرضازدادذاواٍالسعر؟سيرتفع،الطلب

مامشكلةمدينةهيئةأومواطنلاحظوإذا)معلومات(.استجابةبوجودأيضاً

بعملالحكومةقاسَ!وإذاغالباَ.إصلاحهايتملاصلاحها،عام.ممسوولواتصل

بتغييرالحكومةمطالبينعالٍبصوتالناخبونيصرخ،السكانأغلبيةأزعج

سلوكها.

حادثةلكمسأرويجيداً،يعملالذيالاستجابةنظامفريدهوكملنرى

التحكملكلينايمكنبطانيةتحتباردةليلةفيوزوجىسأنامكنت.معيجرت

أداتاواختلطت.البطانيةجافيأحدبحرارةالتحكممناكلويستطعبحرارتها.

بالحرارةتتحكمكانتفيمابحانبها،مىمعرفةدونأتحكمكنتبحيثالتحكم

البطانيةجانبجعلمماتخفيفها،إلىدفعتىعاليةبحرارةوشعرت.جافيعلى

منجافيجعلمماجانبها،منالحرارةرفعتولهذاأبرد،زوجىيغطيالذي

لزيادةودفعهاأبرد،جانبهاليصبحالحرارةتخفيفإلىدفعىمماحرا،أشدالبطانية

...الحرارة

البيروقراطيينأنالخارجيةالمساعداتوكالاتتواجهالىالصعوبة

القدرةيمتلكونلاالذينالفقراء،بعضهايلوذبعيدة.بطانية.ممنظميتحكمون

المخططونيحصلولاجدأ.باردةأوحارةكانتإذاماإيصالعلى

الىالأشياءبعضالفقراءيتلقىولهذاالفقراء.مناستجابةعلىالبيروقراطيون

عاجل.بشكلإليهايحتاجونالىالأشياءعلىيحصلونولابها،يرغبونلا

معوالتحدث،الميدانإلىخروجهمنتيجةأفضلبعملالقيامةثاّحبلاويستطيع

نفعايجديماواختبارالرأىاستطلاعاتمثلاستجابةليات1وتصميمالفقراء

المحلية.الظروففي

بعوظف؟نتكعدور،؟ن!

أفاالمساعداتمشكلة.انرجيةالمساعداتمسألةفيسهلةحلولتوجدلا

المساعداتبوكالاتالغنيةالدولفيالسياسيونويتحكم.بالصعوباتمترافقة
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المساعداتوموظفيالغنيةالدولسياسىبينالعلاقةولجعل.انرجية

لصالحيعملمنكلهو)الموظفوالموظفينبالمدراءفكّروادقة،أمحعرالبيروقراطيين

هذاحولالاقتصادفيالدراساتمنالكثرويوجد-المديرآخر،شخص

المساعداتوموظفىالمدراءأنهمعلىالغنيةالدولسياسىفيفكّروا.(الترتيب

الغنيةالدولةسياسيهوالمديرأنهىالملاحظةالكبيرةالمشكلة.الموظفونأنهمعلى

الدولةفيالناخبونويختار.الفقيرةالبلادفيالفقراءوهم،الحقيقيينالزبائنولي!

الخطط11هولاءويحب.الخارجيةالمساعداتوكالةبهتقومماوممثلوهمالغنية

لمصالحالجانبيةوالفوائد،الطوباويةوالأحلام،السهلةالحلولووعود،"الكبيرة

المساعداتوكالةجميعهاتكلفوالى،الاقتصاديةأوالسياسيةالغنيةالدول

مستحيلة..كلهمات

العمليةالاجراءاتعلىتركيزأأكثروممثلوهمالناخبونكانإذاحئلكن

لا،المعتادةفظوملا-ريدملامنظومةوفي.مشاكلهناكسيبقىالفقراء،لمساعدة

والذيمنها،يحزءموظفأيكلفلهذا،بنفسهالأعمالكلتنفيذالمديريستطع

طوالالصندوقوراءالجلوسمتجرمالكةتستطيعلامثلاً،عنه.نيابةسيؤديها

لديهماليسوالموظفالمديرلكن.المهمةتلكيؤديموظفاًتستعمللهذا،الوقت

الزبائنمنممكنعددأكبرالموظفيخدمبانالمتجرمالكةوترغبنفسها.المصالح

أوقاتليقضىطاقتهعلىبالحفاظالموظفويرغبالمتجر.أرباحلزيادةبفاعلية

حلإلىالتوصلوالموظفالمديرويستطيع.أخرىلىٍاحانةمنالعملبعدفراغه

المديرمنهيريدمالفعلالحافئالموظفيمنحعقدبكتابةالمتناقضةأهدافهمابشأن

ذلك.يفعللمإذاويُطرد،الزبائنخدمإذامكافأةعلىالموظفويحصل.بهالقيام

مراقبةالمديريستطحلمإذانفعاًفظوملا-ريدملاعقودتجديلا،الأحوالبكل

لدىالحافزيختفى،الموظفمراقبةعلىالمديرقدرةغيابوفي.الموظفأداء

المدير.مصالحٍلتحقيقيحدللعملالموظف

هدفهناكيكونحيث،المخططذهنية.مموجبكابوساالمشاكلهذهتصبح

وكالةعلىالحكمالغنيةالدولةفيالسياسىويستطع.العالميالفقرإنهاءمثلمثالي

معروفةعلاقةوجوديفترضذلكلكن-الكليةالفقرمحصلةعلىبضاءالمساعدات
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نتائجاعتمادوبسبب،العكسعلىالفقر.وتخفيفالخارجيةالمساعداتجهودبين

مساهمةتبدو،البيروقراطيةجانبإلىعديدةعواملعلىالعالمباقىىِفالفقر

.(3)مرئيةغيرالحقلهذافيالمساعداتوكالات

نأوينبغي.مستحيلةشبهمهمةبإنجازمكلفةلأنهاالمساعداتوكالةمسكينة

معالوكالةتعملأنوينبغي.العالمباقيتغييرفيالغنيةالدولأحلاممعتتماشى

ويوجدالفقر..ممحاربةمهتمةتكونلاقداليالمحليةوالنخبالحكوميةالمؤسسات

مثلمتوقعةغيرلعواملنظراًالفقر،محصلاتفيعليهالسيطرةيمكنلاتفاوت

المنطقيةالعواملأنورغمالتصدير.أسعارتراجعأوالجفاف،السياسيةالثورات

منمعرفةيتطلبالمشروطالتقييمأنإلاالاعتبار،بعينالبيئةصعوبةأخذتستطع

نفسها.المساعداتوكالاتسوىتملكهالاالداخل

نظرةولالقاء.المشكلةقلبالمساعداتوكالةونتائججهوداختفاءيمثّلمجدداً،

العشاءضيفومديركمالموظفأنكملنفترضالجهود،تلكظهورأهميةمدكطعلى

وبينما.المنزلوعليةطعامكمغرفةنظافةقارنوا.منزلكمإلىدعوتموهالذي

غرفةوتكون.العليةيشاهدلاأنهإلا،الطعامغرفةرؤيةالعشاءضيفيستطيع

ممابكثيرأطولالطعامغرفةلتنطفوقتاًنوسّركتو.العليةمنبكثيرأنظفطعامكم

عمليةلانهاءالعليةفيالفوضىتنضونقدالواتع،وفي.العليةلتنظيفتخصصونه

وإذا.العليةإلىالطعامغرفةفيإليهتحتاجونلامابكلوتدفعون،الطعامغرفةتنظيف

إذاماأبداًأحديعرفلن،منزلكمفيالعليةلتغييرطوباويةبخطةشخمماجاءكم

وكالةجهودكاشكاإذاماتحديدأحديستطعلاوعندمالا.أوستنجحكانت

جهودلبذلضعيفةحوافزسوىالوكالةمدراءأماميكونلنفرقاً،ستنتجالمساعدات

قوةالرؤيةإمكانيةتمنح:الكتابهذافيالرئيسيةالتكهناتأحدإلىهذاويعود.كبيرة

المخططين.إلىالسلطةالروْيةانعدامينقلفيما،ةثاّحبللأكبر

المساعداتوتقعغالباً.الفقراءيرىأحدلاأنابساعداتمعالمشكلة

الطوباويةالرؤىتعيشهلالأغنياء.لمعاعليةفيالأخرىالتنميةوجهودالخارجيهَ

مانرىدعونااهتماماً؟يعيرهاأحدلالأنالخارجيةالمساعداتمجالفيةلاّعفلاغير

.العامالجمهورأمامالعليةبفتحأفضلالمساعداتأداءجعلباستطاعتناكانإذا
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بحممكنى؟لاظفلاةب!عد

الكثيرفيهموقفانرجيةالمساعداتمجالفيشىءكلفعلمحاولةعنينشأ

مدراءةّدعوجودإنفظوملا-ريدملانظريةوتقول.الموظفينمنوالكثيرالمدراءمن

لدىالحوافزيضعف(الضغطوجماعاتالغنيةالدولحكوماتمن)الكثير

مشاكلكللحلالغربلدىالتبشيريالدافعويحدث.(الدولية)الوكالةالموظفين

ضغط(جماعةكلالنقلمديركل.المساعداتلوكالةمتشابكةأهدافاًلمالعاباقى

هذايضعفمعأ؟الآخرينالمدراءأهدافوإهمالأهدافهلتحقيقالموظففييؤثر

منأكثرلديهشخصأممكاذلكويعرف.(4)فدهأيلتحقيقالموظفحوافز

بأنهعذراَالأخيريقدمالفاتر،الموظفأداءمنالمدراءأحداشتكىوكلمامدير.

الآخر.المديرلصالحيعمل

عمليكنلموإذا.قليلةأهدافاعتمادفيالخاصةالمشكلةهذهحليكمن

منواقعيةأكثرمجموعةمعالتعامليستطيع،طوباويةبرؤىمُضَللاًالمساعدات

كلتخصصالتاليةالخطوةوستكون.للتطبيققابلاًحلاًلهاسيجدالىالمشاكل

للتطيق.القابلةالحلولتلكمنفرعية.ممجموعةفأكئرأكئرمساعداتوكالة

العديد-الموظفينمنالكثيرلوجودنظرأأيضأمعقدةالخارجيةالمساعدات

الجبالفيويعمل.مختلفينلمدراءتستجيبالىالمختلفةالمساعداتوكالاتمن

الأميركيةالتنميةمصرف،الدوليالبنك،الدوليالنقدصندوقمنكلالبوليفية

إدارة،الأميركيةالممنوعاتمكافحةإدارة،الأميركيةالمساعداتوكالة،البينية

الغنية،الدولفيأخرىمساعداتوكالةوكل،المتحدةالمملكةفيالدوليةالتنمية

عنمسوولةالوكالاتتلكمنأىوليست.الحكوميةغيرالمنظماتمنوالعديد

بشكلجميعهاوتؤثر.ملحوظغيرانصةجهودهاوتأثيربعينها،نتيجةتحقيق

فيالأمورتسوءوعندمابوليفيا.فيالاقتصاديةللتنميةيحدثماعلىمشترك

-1999سنىبينوالاقتصاديةالسياسيةالأزمةاندلاععندحدثكمابوليفيا،

سنلقىمنعلى،الوكالاتتلكبذلتهاالىالجهوفىمنسنواتوبعد،2005

منهذاويضعف.المسؤوليةتتحملواحدةوكالةنجدلالهذا،نعرفلا؟اللوم

العمل.فيالوكالاتحافز
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وجودلنفترض.أطفاليمعجرتمناقشةمنالمستلهمةالاَتية،بالمقاربةفكّروا

هلمعه،(خرواحدطفلسوىيضملامدرسةمصعدفيوجودهوعندفظ.طفل

منكبيرةاستهجاننظرةلتفادينعم،الجواب؟بطنهفيالغازاتكبتعليهينبغى

كبتحافزعندهايكونلا.مكتظمصعدفيأنهالاَنافترضوالكن.رخَالاالطفل

الاَخرينالأطفاللأنجداًقويأ،الحساسالموضوعهذاأطفالييحللكما،الغازات

.اللوميلقونمنعلىيعرفوالنالمصعدفي

إلقاءيمكنلاالوكالاتمنمجموعةأووكالةهيوظيفياًالمختلةالبيروقراطية

يحغلونمنالمدراءيعرفولااختصاصى".منليساهذاامنها:أيعلىاللوم

عامأ،الهدفكانكلماتعقيدأأكثرالمشكلةوتكونالأمور.تسوءعخدماالمسؤولية

النهائية.المحصلةفييساهمونكئرموظفونيوجدوهكذا

.11الألفيةتنمية"أهدافمثلالدوليالتعاونجهودلرةفيالخللهوهذا-

معاَالدوليةالمساعداتووكالأتالغنيةالدولحكوماتكلتعملبأنويُفترض

تحميليمكنلا،الأهدافتحقيقيتملاعندماولهذا.الأهدافتلكلتحقيق

أقصىليبذلموظفأيحوانزمنهذاويضعففقط.واحدلموظفالمسؤولية

نفعأالأهدافعنالجماعيةالمسووليةتجديولا.الأهدافتلكلتحقيقطاقاته

نفعاً.الصينفيالزراعيةللأراضىالمشتركةالملكيةتُجدِلمالذينفسهللسبب

المساعداتلوكالاتالمثلىالاستراتيجيةجماعيبشكلالمسؤوليةتحمّليعد

ومع.انرجيةالمساعداتتواجهالىالمعاديةالسياسيةالبيئةمننفسهالتحمىالفردية

إلىالأخرىالعواملمنالعديدعلىالكبرةالخارجيةالمساعداتأهدافنجاحاعتماد

تقاسمالمساعداتوكالاترغبةمفهوماًيصبح،الوكالةتبذلهاالىالجهودجانب

الأمور.ساءتإذاالأخرىالوكالاتمنممكنعددكبرمعاللوم

منوالكثيرالمدراءمنالكثيروجودمشكلةالغنيةالدولفيالحرةالسوقتحل

المستهلكينمنللعديدسلعاًتقدم)موظفون(عديدةشركاتوتوجد.الموظفين

والمستهلكونالشركاتبهيقومالذياللامركزيالبحثعنوينشأ)المدراء(.

علاقةيحدثتطابقوكلْ.المطابقاتمنعددأالحرةالسوقعبرسواءحدعلى

منتجفيخللهناككانوإذا.والشركةالمستهلكينبينمؤقتةفظوم-ريدم
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استرجاعطلبويستطعونباللائمةيلقونمنعلىالمستهلكونيعرف،الشركة

نظيروجودلعدمونظراًجيد.منتجلتصنيعحافزاًالشركةتمتلكولهذا.أموالهم

الذينالموظفينأيالكثيرونالمدراءيعرفلا،الخارجيةالمساعداتمجالفيللسوق

أموالهم.باستعادةمطالبتهمينبغى

أنهارغم-أفضلبشكلالبيروقراطيةتعمل،السابقالفصلفيرأيناوكما

والنطرمواطنيها.أمامكيممقراطياًمسؤولةحكوماتهادولفي-الكمالعنبعيدة

علىالمواطنونيحصللموإذا.الناخبيناستجابةهوالديمقراطيةفيالسوقلاستجابة

أصواتعلىيعتمدونالذينللسياسيينيشتكون،الحكومةبيروقراطيةمننتائج

بالحوانز)الموظفين(البيروقراط!نتزويد)المدراء(السياسيونويحاول.المواطنين

بسيطةمهمةإسناديتم،الغنيةالدوللرممقراطياتوفي.الناخبينتسعدنتائجلتحقيق

القدماءالمحاربينلجنة،العامةتاكوما-بارك)خدماتللبيروقراطيينللتنفيذقابلة

تبنيهممنبدلاً(الاجتماعيالضمان،العامةالطرققسم،الأميركيةالحكومةلدى

السياسيين(الناخبون)ويلومالبيروتراطيينالسياسيونوسيلوم.خياليةلطموحات

القدماء،للمحاربينالخدماتمي!دقتالحفر،)ردمإيجابيةنتاثجتحقيقفيفشلواإذا

التقاعد(.شيكاتإصدار،جديدةطرقبناء

حفرةمAر

منزله.أمامحفرةبردميرغبتنزانياريففيفقيراًشخصاًأنالآنلنفترض

عك!وعلىتنزانيا.فيجيدةطرقتوجدلا،الفصلهذابدايةفيرأيناوكما

التنزانيينأمامطريقةتوجدلا،كراب-اموكاتفيحفرةردمبهاتمالىالسهولة

المساعداتإلىالتنزانيةالحكومةوتنظر.عنهمنيابةذلكبفعلأحديقومبأنالفقراء

بطريقةالفقيرالشخمىذلكويقوم.العامةللخدماتتمويلمصدرأنهاعلىالخارجية

تبيّنالى،الحكوميةغيرالمنظماتو/أو"المدنيالمجتمعاممثلى1إلىشكواهبإيصالما

اقرضاًاالوطنيةالحكومةوتستجدي.الدوليينالمانحينأمامتنزانياحكومةعبرحاجاته

البناءلاعادةالعالميالبنكبإسمأيضأ)المعروفالدوليالبنكمنالفقر"محاربةلدعم

الدولي.النقدصندوقمنالفقر"ومحاربةالنموتحفيزو"قرض(والتنمية
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علىينبغي،الدوليينوالبنكالنقدصندوقمنقروضعلىللحصول

غيرالمنظمات،المدنيالمجتمعمعبالتشاورالفقر"محاربةاستراتيجية11وضعالحكومة

إلا،الحرةالأسواقعنيدافعانأنهماورغم.الآخرينوالدائنينوالمانحين،الحكومية

المخططيننحوللنظرملفتأانجذاباًيظهرانالدوليَيْنوالبنكالنقدصندوقأن

الفقر".محاربةاستراتيحية11إعدادعلىسيعملونالذينالوطنيين

علىللمصادقةالداخليةالخطواتمنسلسلةبعدهاالدوليالبنكيتخذ

،11مساعدةوطنيةاستراتيجية11إعدادذلكفي.مماالفقر"،محاربةاسخراتيجية11

،الإدارةمجلسوموافقة،ومفاوضات،لاحقتقييموبعثة،مسبقتقييموبعثة

،56.8التشغيلوتعليمات،"الشاملالتنميةعملإطار11معبالتوافقذلكوكل

وتسعى.المرحليةالفقر"محاربةاستراتيجيات11ودليل،4.0،التشغيلوسياسة

الغارقةا"للبلادالمخصصةالقروضمنبالاستفادةأهليضهالاثباتأيضأالحكومة

القديمة.القروضلخدمةببساطةالجديدالقرضيذهبلابحيث"الديونفي

البلداستراتيحية11وتتطلب.الدينديمومةبتحليلوالحكومةالمانحونويقوم

ومحاربةالنموتحفيزو"تروضالفقر"محاربةدعمو"قروض"الدينفيالغارق

وإنفاقٍ،المشاريعوضعفيالفقراءمشاركةمثل،متعددةإصلاحشروطالفقر"

ووضع،"العامالإنفاقمراقبةاهيئة1ب!شرافالفقرمنللتخفيفحكومىّ

مثلبنيويةوإصلاحات،العائداتلتجميعوأخرى،الماليللعجزمحددةأهداف

المصرفيالقطاعوإصلاح،الحكومةفي"الماليةالمعلوماتإدارة"نظامتطبيق

الىالدوليةوالرموزالمقاييسلهيئةعشرالأحدوالعواملبازلمعاييرمعبالتوافق

،الأموالتبييضعلىوالسي!رة،الدوليانوالبنكالنقدصندوقبهاينصح

منظمةتعينهابطرقالتجارةعلىالمفروضةالقيودمنوالتخفيف،والخصخصة

المرتبطةالتقنيةللمساعداتمدمجعملإطاربتطبيقربما،العالميةالتجارة

وأالفقر"محاربةاستراتيحية11خطةتتضمنوقدتطوراً.الأقلالبلادفيبالتجارة

مقداروسيعتمدالفقير.الشخصلهذاالطرقإصلاحلتمويلأموالاًتتضمنلا

خلالللإنفاقالمختلفةالحاجاتأولويةعلىالطرقلصيانةالمخصصةالأموال

"ا.المدىالمتوسطالانفاقعمل"إطاربيعرففيماةّدعسنوات
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يقترحوقت،أيالمحاصرينالتنزانيةالحكومةلمسؤوليتوفىإذاذلك،أثناء

بهاتحرزالىالمختلفةالطرقتوضيحعليهمالفقر"امحاربةاستراتيجيات11مرجع

منوالحد،الجوعالفقر،محاربةفيالألفيةتنميةأهدافتحقيقنحوالتقدمالحكومة

واستعمال،النطفةالمياهوتوفير،الأساسىالتعليمونشر،والأمهاتالأطفالوفيات

وفي.البيئةونظافة،الجنسينبينوالمساواةالايدز،ومحاربة،النسلتحديدوسائل

التنزانية،الفقر"محاربةاستراتيجية11أخرىدوليةمنظماتستراجع،نفسهالوقت

الأمممؤتمر،الأفريقىالتنميةمصرف،المتحدةللأممالتابعالتنميةبرنامجمثل

منظمة،العالميةالتحارةمنظمة،والأغذيةالزراعةمنظمة،والتنميةللتجارةالمتحدة

المتحدةالأممصندوق،الأوربيالاتحاد،الدوليةالعملمنظمة،العالميةالصحة

المساعداتووكالاتالحكوميةغيرالمنظماتلىٍاإضافة)يونيسيف(للأطفال

إيطاليا،أيرلندا،ألمانيا،فرنسا،فنلندا،كندا،بلجيكا،النمسا،منتلكمثلالوطنية

والولاياتالمتحدةالمملكةسويسرا،السويد،إسبانيا،،النرويجهولندا،،اليابان

محاربةاستراتيجية11على(نفاًالمذكورةالمنظماتتلككلوافقتوإذا.المتحدة

الأموالالحكومةستوزّع،جديدةبضمويلاتالوطنيةالحكومةوزودتالفقر"

"إطار،"العامالانفاقمراقبةاهيمًة1،"المدىالمتوسطالإنفاقعملإطار"ا.مموجب

دعم"قروضوشروطالفقر"،ومحاربةالنمواقروضشروط،"الشاملالتنميةعمل

وعندها،والمقاطعاتالأقاليمحكوماتعبربعدهاالأموالوتتدفق؟االفقرامحاربة

الشخصمنزلأمامالحفرةبردمتقوملاأوالمقاطعةحكومةتقومأنيمكنفقط

الفقير.

فيالمساعداتوكالاتتتخصصهل:محتملةتطوراتإلىالتحليلاتتضير

وكالة؟لكلشىءكلمسؤوليةتحميلمنبدلأ،معينةبلادفيمعينةمشاكلحل

قدممابها،المكلفةالمشكلةفيالتقدمإحرازعنالمسؤوليةوكالةكلوتحميل

برقمالفقيرالتنزانينزوّدأنويمكن.بالشكلياتالتمسكعدمعلىيشجعها

.ابورترااكاثياهاتف

و؟لاخر،كحهـنيتبهد؟،ح!وثتههم!

صحيطولشيءلهطتى
(5)مورمنىفامنةم!ته

http://www.al-maktabeh.com



؟95الموظفونلدكهمالفقراءالأممواى،لديهمالآغثاء:!خاس!نصل

كنج!ح

ترافقاليالمحتملةالبيروقراطيةالمخاطركلمعوحئ.الأملعنتتخلوالا

حقيبةفيناجحةمشاريعوتوجدأحياناً.نفعاَتجدىأنهاإلا،المساعداتعمل

تمويلفيالتسعينياتبدايةفيالدوليالبنكوساعد.المثالسبيلعلىالدوليالبنك

إلىأموالبدفعالمدارسفيبنغلاديشفتياتلابقاء"التعليممقابل"الغذاءبرنامج

في"أمارلخ"يساعدقدالذيالبرامجنوعهو)هذاالمدرسىالحضورمقابلآباثهن

غطاهااليالمناطقفيبالمدارسيلتحقناللواتيالفتياتعددوتضاعفإثيوبيا(.

الأطفالنسبةخفضعلىبنغلاديشفيالدوليللبنك؟خربرنامجوساعد.البرنامج

البنكبرنامجوساعد.عملهمناطقفيه/ه2إلى3،ه/همنالتغذيةبسوءالمصابين

السوقإلىمحاصيلهميصالٍاعلىأنديانقريةسكانالبيروفيالريفيةللطرقالدولي

.(6)البرنامجقبلذلكيستلزمهمكانالذيالوقترشُعب

بقيمةسنواتعشرمدتهمشروعتمويلفي1991سنةالدوليالبنكشارك

المحلية8السلعياداتواختبرت.السلوفياتلخفضالصينفيدولارمليون130

منهممليون،.8نتيجةكانتوبالطع.2000-،991الفترةخلالشخصملايين

.أخرىوعقاقيرالمُختبَرستربتومايسيندواءالسلمرضىالأطباءوأعطى.إيجابية

برامجمنالعديدفيضعف)نقطةبانتظاملأدويتهمالمرضىتناوللأهميةونظراً

)طريقة.بذلكالمرضىقياملمراقبةموظفينالبرنامجعثن،(السابقةالسلمكافحة

فيرائدةالعالميةالصحةمنظمةكانتالىالأمدالقصيرةالمباشرةبالمراقبةالمعالجة

لجانإلىوالمعالجةالحالاتعددحولتقاريرالمحليةالوحداتوأرسلتتطبيقها(.

كان.البرنامجنجاحلمدىمستمرتقييمإجراءفرصةأتاحمما،ومركزيةإقليمية

ويناقشه/ه.95إلىه/ه52منالسلمرضمنالشفاءنسبةازدادتناجحاَ:البرنامج

.أخرىصحيةنجاحقصصانمسالفصل

منطقةفيالأطفاللتغذيةمشروعاًواليونيسيفالعالميةالصحةمنظمتادعمت

فيهايتماجتماعيةصحيةأيامأالمشروعوأقام.1983بدايةمنذالتنزانيةإرينغا

سوءيعانونالذينأولئكلتحديدالأطفاللكلللعمر-نسبة-الوزناحتساب
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للتعرفالتقليدينوالمعالجينالقريةفيالصحةعفالأيضاًالمضروعودرّب.التغذية

للأطفالل!قديمهالطعامعلىالتغذيةمراكزوحصلت.التغذيةسوءأعراضعلى

سوءالبرنامجخفض،عملهمنسنواتحمسوخلال.التغذيةسوءيعانونالذين

الدوليالبنكوبدأ.ْ/ه32بنسبةالشدةوالمتوسطه/ه70بنسبةالشديدالتغذية

.(7)التسعينياتفيتنزانيامنأخرىأنحاءفيمشاهةمشاريع(خرونومانحون

النجاحاتبعضتحقيقفيساهمتالخارج!ةالمساعداتأنالأرجحعلى

الصحةمؤشراتفيالمضطردالتحسنمثل،العالمىالنطاقعلىللنظرالملفتة

84مننموذجىفقربلدفيالفردعمرمتوسطوارتفع.الفقيرةالبلادفيوالضعليم

سنة،أربعينوقبل.(20الشكل)انظرالأضرةالأربعةالعقودخلالسنة68إلى

سنتهمبلوغهمقبليموتونالفقيرةالبلادفييولدونطفل1000أصلمن131كان

الأولى.سنتهمبلوغهمقبليموتونطفل1000أصلمن36،واليوم.الأولى

0/065مننموذجىفقيربلدفيالابتدائيةبالمدارسالملتحقينالأطفالنسبةوارتفعت

النسبةفيهاتقلالىالبلادمنعدد)يوجد.اليومه/ه155إلى1960سنةأقرانهمبين

تصلالفقيرةالبلادنصفمنأكفرفيبالمدارسالالتحاقنسبةلكنه/ه،551عن

النسبوكانته/ه(.155"انموذجيفقيربلدفيالنسبةتبلغلهذا-%/ه155إلى

ورغم.اليومه/ه1960،70jسنةفقطه/ه9حئ:إثارةأكثرالثانويللتعليمالموازية

تحتاجاليالقارةأنإلا،الإطلاقعلىأفريقيةىِفالنموعلىالمساعداتتأثيرعدم

نسبةفيوارتفاعاًالأطفالوفياتفيانخفاضأشهدتالمساعداتإلىبشدة

.(21الشكل)انظرالثانويةبالدراسةالالتحاق

مهنييناجتذابفيبالفعلالدوليينوالبنكالنقدصندوقمثلمنظماتتنجح

أفضلعاليةمهنية.ممعارويتمتعونموظفينأداءويكونالفقر.محاربةلمهمةنيسّركم

تنجحلمإذاوحئالأغنياء.لاسعادالمساعداتوكالاتحوافزتحققهمما

ما.بطريقةمنهاممارجيالقاعدةعندالموظفونيستطع،القمةعندالمساعدات

حقيقيةفوائدعنهاينتجمشاريعاكتشافالمحترفونالميدانيونالعغالويستطيع

مياهومشاريع؟أفضلوتعليمصحة،أفضلاقتصاديةسياسةمثلاَ،-للفقراء

أفضل.كهربائيةوطاقةصحيوصرف
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والمياهالتعليم،الصحةمثل،القطاعاتبعضفيالمساعداتتنححربما

وضعبتحسينعلاقةالمساعداتلوكالاتيكونربمامثلأ،.الصحىوالصرف

نسبةارتفعت،2000ولغاية،970ومنذ.أفريقيةفيالصحيوالصرفالمياه

نسبةوارتفعته/ه،60إلىه/ه20مننظيفةمياهعلىتحصلالىالسمكان

أنريقىبلدفيالثلثينإلىسدُسلامنالصحيالصرفمشاريعمنالمستفيدين

النجاحاتهْدهتحقيقفيساهمتالمساعداتبأنالتأكيدنستطعولا.نموذجي

مشاريعهاتأثيرلتقييمالمساعداتوكالاتفيجادةعلميةمحاولةوجودلعدم

نفعاًتجديالمساعداتبأنالأملبعضالأقلعلىثنحلكنها،الواقعأرضعلى

أحيانأ.

طيكههطوكزكسثوكطؤفطت

جهودأسنكرسالبروقراطييننحنأنناسابقاَناقشناهااليالمفاهيمتوحي

تخضعلاالىللنشاطاتأقلوجهوداَ،مشددةلرقابةالخاضعةللنشاطاتأكثر

لديهميكونعندماجيدأالبيروقراطيينأداءسيكون،نفسهالسياقوفي.للرقابة

واضحةغيرمبهمةأحلاملديهميكونعندماوسيئاَ،ملموسةواقعيةأهداف

والنتيجة،الجهدبينواضحةصلةهناكيكونعندماجيدأأداؤهموسيكون.ِملالمعا

بشكلويعملونالجهد.جانبإلىالعواملمنالعديدالنتائجتعكسعندماوسيئا

ويكون.كئيرةأهدافوجودعندسىءوبشكل،قليلةأهدافوجودعندأفضل

عندماوسيئاً،للحلالقابلةالمشاكلبعض.ممعالجةيتخصصونعندماجيداَعملهم

معلوماتتوافرحالثنيجيداًأداؤهمويكون.طوباويةأهدافتحقيقيحاولون

.الرغباتتلكبشأنحيرةوجودعندوسيئاَ،الزبائنيريدهماحولكافية

عندماسيءوبشكل،المسؤوليةالقاعدةعندالموظفونيتحملعندماجيداَويعملون

شىء.بكلالقمةفيالمدراءيمسك

تبىوعندما.ةثاّحبلاإلىالمخططينمنالسلطةالايجابيةالعواعلهذهكلتنقل

صورةتلمّعللعيانظاهرةنتائجةثاّحبلايوفّر،المقاييسهذهالمساعداتجهود

سياسيأ.عدائيةبيئةفيوتحميهاانرجية،البيروقراطية
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الفرصمعيارتبىلاالمساعداتجهودمنواسعةمناطقهناك،للأسف

أداءيكونأنونتوقع.المخططينأيديفيالسلطةوتتركللنحاح،المفضلة

طلبعلىبناءالخدماتتقدسمفيالخاصةالمؤسساتمنأسوأالبيروقراطيين

وربماالفقراء.-المحتملينزبائنهمأمامللمسؤوليةتحملأأقلهؤلاءلأن،مهْشابز

علىالقدرةغيابأيضاَالبيروقراطيينأفعاللتقييمالعلميةالمقاربةغيابيعكس

المسوولية.تحمل

مهخيينتوظيفتستطيععندماأفضلالمساعداتوكالاتأداءيكون

كادرلتوظيفسياسىضغطهناكيكونعندماجودةوأقل،جهدهملهانوسّركي

مهامإنجازيدعمعندماأسهلالمهنيينجذبوسيكون.أخرىمعاييرعلىبناء

الموظفين.معنوياتبدقةمحددة

وربما.القصصبعضنجاحكيفيةفيللتأملالتوقعاتهذهاستعمالنستطع

ملاحظتهاويمكنبدقةمحددةالنتائجلأننجاحاًأكثرالصحيالتدخليكون

مراقبةويمكن.معينمرضعنالناجمةالوفياتعددحصاءٍايمكن-بسهولة

مرضمعالجةفيالوكالةأداءحسنحولاستجابةعلىوالحصول؟معينةأمراض

كبيرةمنظمةوجودمنالصحىالحقليستفيدوربما.لذلكوفقأوالتكيف،معين

وجودحالوفي.العالميةالصحةمنظمة-الصحةتحسينهوواحدهدفلها

نفعأ.تجديأنالقاعدةإلىالقمةمنللجهودحئيمكن،مرئيةنجاحموشرات

منجزءلهايعودالى،العالميةالصحةمنظمةهاتقومالىالتلعَيححملاتوتتضمن

هناكلكن،القاعدةإلىالقمةمنكبيرأإشرافاً،الأطفالوفياتخفضفيالفضل

مراقبةيمكن،مشابهوبشكل.اللقاحاتانتشارمعدلاتعبرالقاعدةمناستجابة

فيسرعةالتعليممعدلاتزيادةعنوينتج،بسهولةبالتعليمالالتحاقمعدلات

وزنمراقبةالتغذيةمشاريعتستطيع،مماثلةوبطريقة.المعلوماتعلىالحصول

كانتإذاماحولأفضل)معلومات(استجابةعلىبالتاليوتحصل،الأطفالوطول

معظمفيوالتغذيةالتعليم،الصحةأهدافبروزويساعدنفعأ.تجديجهودها

في،الأهدافتلكعلىالمدراءكلبينوالاتفاق،الخارجيةالمساعداتتاريخ

النطفةالمياهإيصالخدمةتوسيعفيالنجاحاتوتعكسإنجازها.تحقيقتسهيل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الظاهرةالتحتيةالبئمشاريعإنجازفيالمساعداتوكالاتنجاحالصحيوالصرف

.(ملموسة)وغيرمبهمةأهدافمخقيقمنأكثرللعيان

للإصلاحاتتروّجالىللمساعداتأننجد،المشاريعنطاقمنالخروجلدى

نتائج،أفضلمصرفيةأنظمةإيجادأوبالشكلياتالتمسّكتخفيفمثل،التدريجية

الجديدةالوظائفعددجديد،بعملللبدءاللازمةالأيامعدفىمثل-للعيانظاهرة

نتائجتحقيقتدريجيةسياسةاعتمادعندونأمل.الفاشلةالمصارفعملياتعددأو

يحددأنلأحديمكنلاحيث،شاملةلإصلاحاتتروّجالىالمساعداتمنأفضل

المختلفة.النتائجأسباب

وبئصفوفبناء،طعام،لقاحات،أدوية-والمدخلاتالجهودمنالصلة

أبسطالنتائجإلى-اغ...الاجراءاتتبسيط،الطاقةتوليد،المياهلايصالتحتية

التدريجيةالإصلاحوسياسةالكهرباء،المياه،التغذية،التعليم،الصحةفيوأوضح

سهلاًوسيكون.شاملاقتصادينموتحقيقكبفيةمثلأخرىعامةأهدافمعمنها

الذينالأطفالأنالواضحِمن-القطاعاتتلكفيالزبائنيريدهماتحديد

هناكيكونعندماداخلياطريقاًةثاّحبلاويسلك.الطعاميريدونجوعاًيتضورون

بهمتحيطالىالبيروتراطيةرغم،المناطقتلكفيللعيانظاهرةنتائجبتحقيقأمل

خلفهم.ومنأيديهمبينمن

المخططينإلىفشلوأيةثاّحبلاإلىنجاحأينسبيكونلن،بالطبعٍ

علىترتكزللاختبارإخضاعهايمكنمعينةتوقعاتلديناذلك،منوبدلامنطقيأ.

الفردمحمّلودرجةللعيانظهورهاومدىتدريجياً،مانتيجةتحقيقتطور

الفردفيهايتحملللعيانظاهرة،تدريجيةمحصلةتحقيقويبدو.للمسؤولية

تبدوفيما؟ةثاّحبلاعاختصامن،قريةإلىالنطفةالمياهإيصالمثل،مسؤولياته

النموفيالمساهمةمثل،المسؤوليةأحدفيهايتحمللامرئيةغير،عامةمحصلة

تدريجية،أهدافأتضعالىالمشاريعوتبدو.المخططيناختصاصمن،الاقتصادي

تبدوفيما؟النجاحتحقيقعلى"قادرةمسوولياتهالفردفيهايتحمل،للعيانظاهرة

ولا،للعيانظاهرةغيرالمبذولةوالجهود،عامةالأهداففيهايكونالىالمشاريع

للفشل.ةضّرعمالمسؤوليةأحدفيهايتحمل
http://www.al-maktabeh.com
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وكالاتلأنهاالتفكيرإمعانتتطلبلكنهاظاهريأ،مقبولةالقصةهذه

يجديماحول)مستقلة(تقييمعملياتلإجراءكافيةحوافزَتمتلكلاالمساعدات

لها.المؤديةوالأسبابنفعاً

ث؟!!سعبحجم

.أخرىمجالاتفيإنتاجيهَأقلللعيانالظاهرةالمؤشراتعلىالتركيزكان

نأالمساعداتوكالةعلىكان،الفقيرةالبلادوتطويرتنميةالهدفأنإلىونظرأ

منتجفيالوكالةمساهمةتكونوعندما.الرؤيةتلكتحقيقطريقعلىتقدماَتظهر

وأحد.التنميةمدخلاتلحجمالترويجمخططوهايحاول،للعيانظاهريضرالتنمية

الىالأموالمقدارهوالمساعداتوكالاتلهاتروّجالىللعيانالظاهرةالمؤشرات

ي!دو1975سنةانرجيةالمساعداتحولتندلر"اجوديث1كتبتهوماينفقونها.

:اليومنفسهبالقدرصحيحاً

ةبد!صط!؟بلأتنمبةثثضرورةلايرنبطح!هن!،ثثمهمة،كم!نح!نهنظعةول1طر

كضروريبكثيكملاس؟رتفدهـووهـطل!...يل؟وهأل؟وحركةكموارد،بطنز؟موثكن

ثنحدهـهد!ملأحىمنظطتولضعنهكاشمنث!1ر!دهكعوخىلهطظقهنولبدتم!هةثثفع

ولطدوثثننصهر.هنفوهتماندنةي!كبكمنلإسويرز...!ئد؟محىسثوكهلاوكحثم

كتنع!ة؟دئجهودفىكفشد؟ولهـنبح؟خرىمطلهططمنكنحدقصط

جمعتكبيرةخبرةمكنمارا"روبرت11السابقالدوليالبضكرئيساكتسب

مولعأامكنمارا"1وكان.فيتنامفيالمساعداتوبرنامجالعسكريالتدخلبين

إلىانتقلوحالما.القتلىعددمثل،فيتنامحربفيالنجاحلمراقبةالأرقامباستعمال

ا"اتترحنا-:القرضحجم-أبسطللنجاحالرقمىمقياسهكان،الدوليالبنك

سنواتالخصبفترةمقارنة73-1969الماليةالفترةفيالبنكعملياتمضاعفة

.(1973امكنمارا"ا،1)"الهدفذلكتحقيقاستطعناوقد.68-1964السابقة

المساعداتححه!زيادةعلىطويلةعقودطوالالفقراءعنالمدافعونزّكر

المدفقالملغ1:المساعدات.ممضاعفةغريبأولعأالمقترحةالزيادةوتعرض.الخارجيهَ

الأمماستراتيجيةفيالمحددالمتواضعالهدفنصفالرحميةالتنميةلمساعداتالحالي

منظمةخفض"إن.(،973)"مكنمارا"ا،"المانيالتنميةلعقدعالميأالمقبولةالمتحدة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مضاعفةإلىسيوديفقطه/ه15.ممقدارالعسكريلانفاقهاالأطلسيثهالمعاهدة

حولجادينكنا"إذا.(1990،الدوليةالتنميةتقرير،الدولي)البنك"المساعدات

نأينبغيجميعاً،عليهاوتعناالىالمتعددةالتنميةأهدافوتحقيقمفيدةعولمةضمان

مليار50منيقربماإلىالحاليمستواهامنالرعيةالتنميةمساعداتنضاعف

دراسةووافقت.(2001،"ولفنسوناجيمس1الدوليالبنك)رئيسسنوياً"ادولار

مضاعفةعلىالألفيةتنميةأهدافتحقيقكلفةحولالدوليللبنكتقنية

...الحاليةالمساعداتيساوي.ممبلغالخارجيةالمساعداتىِفزيادة11:المساعدات

وتزايدت.(2002،الدولي)البنك"التنميةأهدافلتحقيقالأهميةبالغةخطوة

الحجمعلىتشددالوكالاتكانتعندماالفترةتلكخلالبالفعلالمساعدات

.(22الشكل)انظر

11براون"غوردونالماليةووزيربلير"اطونٍي1البريطانيالوزراءرئيسوضع

أعمالجدولرأسعلى،أفريقيةإلىوخصوصا،الخارجيةالمساعداتزيادة

الرقممضاعفة:المقترحةالزيادة.2005سنهَالكبرىالثمانيالدولاجتماعات

مضاعفةإلى"ساكس"اجيفريدعاالفقر"،اتهاية"2005سنةكتابهوثني.الحالي

.2015سنةبحلولأخرىمرةتقريباًمضاعفتهاثم،2006سنةالمساعدات

355
158+

45+
+حبِ

و35

!طءبة

*!*!ه!كلإ!*ط!كهول*!ي!كل!وليمهلإدءفى"**وللإهك!و!لى*!ي*موهؤ

.2003-1960!خارجيهَالعسا!ات.22الشكل
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ذلكسببعادوربما،التسعينياتمنالأولالنصففيالمساعداتانخفضت

موجةبدأت،الأحوالبكل.الهزيلةالنتائجمنوالإرهاقالباردةالحربانتهاءإلى

علىإشاراتأيتظهرولا،الجديدةالألفيةفيالمساعداتتوسعمنجديدة

فيبالفعلالثمافيمجموعةووافقت.(8)الإرهابعلىالدوليةالحربظلنيتراجعها

أفريقية.إلىالمساعداتمضاعفةعلى2005تموز/يوليو

وليس،للتنميةمُدخلالخارجيةالمساعداتححمأنهيالوحيدةالمشكلة

المدخل-على-والسياسيونالبروتراطيونيركّزأنغرلياَويبدولها.نتيحة

هوليوود،فيةطقل/-ة/رل/"فيلممنتجويجرؤولنإنفاقها.يتماليالدولارات

J1سنةالأسوأكانوالذي LCc2004'.منتجهمبأنالمشاهدينمعمناقشةفيخول

نفهمأنونسضطع.إنتاجهعلىدولارمليون،55أنفقوالأنهمحداَسيئاَيكنلم

الأغنياءبأنتنتابهاالىالمشكلةيعكسلأنهفقطالمساعداتحجمعلىالتركيز

الفيلم.يضاهدونمنهمليسواالتذاكرلنيدفعونالذين

الدولتعتبرلاأنوينبفى.الأقلعلىنظرياَ،الخاصةالمشكلةلهذهحليوجد

الذي)والانفاقالمساعداتإنفاقطرقالمساعداتوكالاتعلىتسيطرالىالغنية

طرقعلىالتركيزعدمالمساعداتوكالاتوحاولتللنحاح.مقياساَ(تموله

يستفيدسياسيةنتائجلذلكلأنحدوى،دونلكنبأنفسها،المساعداتإنفاق

الغنيةالدولشعوبب!قناعالمساعداتمنتقدويقومأنوينبغى.المانحونمنها

تنفقها؟اليالأمواللمقداروفقاًالمساعداتوكالاتمكافاةبعدموالسياسيين

بالنتائج.العِبْرة

؟ء؟لاسئ!فيم!ستهل!سطن

أماميظهرجهدلابداءحافزاًالمساعداتوكالاتقمةفيالمدراءامتلك

قوى،العملأطرمنالعديدوضعإلىذلكودفعهم.الغنيةالدولفيالعامة

عنالدوليالبنكتقييموقال.الدولةبرجالوالاجتماعالتقارير،العمل

مناسبةبيئةلاحداثالوكاللاداخلالعملاقوة1بعنوان1997سنةنشاطاته

الفترةخلالعُقدارئيسيينلموثرينالاحقا1ًأنه"والاقتصاديةالاجتماعيةللتنمية
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النساءوموتمر(1994)آذارامارسالاجتماعيةكوبنهاغنقمة:1995-1994

رحمياًموتمراًا"تسعينالدوليالبنكترأس،"(1995ربمتبس/لوليأ)الرابعالدولي

.11خرون1مانحونترأسهارعياًاجتماعاًوثلاثينلثمانيةأساسيةمداخلاتوقدّم

فينجاحهتقاريرهأحدفيالانمائىالمتحدةالأممبرنامجناقش،مماثلةوبطريقة

:الاجتماعاتعقد

ك!عظقكمنطفة!نظرت!جوونشرد؟!!ثدعمكثفةصنثوق1ردموئشص!تم

لنكمنخمسةد؟!!هن؟لأش!ءونم؟كزهـطنهة...بحدسهعةفي؟لاجدظعي1لهنصع

.!قل!بصؤتوننلانجه!تهفمةعدورشةإنمةخ!س؟وونم،نلأئيبشثلأهـتظرلههر

هنىشرفى،ةه!ع!كجبحنم!ىتثحطةكنىئسككدرثطكدةبط!بمككنتلألهحطرحوتم

إعحمهنهلابهدفكلانوكنىوكه!نبمسبن،؟لإطم!ئيكشحدة؟لافمجه!نربظب!عر

ه!نوكطمنىسيجريكذيكدوثيثلاجتم!ع!هد؟!إو20120بثرةكعز؟رض!نى
.(9"998خ!قبرا؟لافلأتشرمأفى

عشريلخماجتماعات2005سنةتقريراَالمتحدةالأممألفيةمشروعُأصدر

حولسابقةعملمجموعةحققتهماعلىبالمقابلبنتوالى،مختلفةعملمجموعات

الىالاجتماعاتيلخصوالذي،2004تقريرأصدرتالىوالتنميةالفقر

الأممبرنامج)بمساعدةأفريقيةحولالاقتصاديةالمتحدةالأمملجخةاستضافتها

الهاديوالمحيطلآسياالاقتصاديةالمتحدةالأممولجنةإثيوبيا(،فيالإنمائيالمتحدة

تايلاند(.فيالإنمائىالمتحدةالأممبرنامج)بمساعدة

التقاريرفيالجهودمنالكثيرالمساعداتوكالاتبذلتممائلة،بطريقة

الغنية.الدولفيالإعلامولوعائلالبعضلبعضهاتقاريرووضعت.المكتوبة

حولصفحة256منمؤلفالدوليينوالبنكالنقدلصندوقمشتركتقريروتضمن

مجموعةدليل11من:كلتقارير2005/أبريلنيسانفي"الألفيةتنميةأهداف11تحقيق

الاستراتيجيةالشراكةدراسات،المانحينوممارساتالمساعداتفاعليةحولالعمل

مراجعة-بأفريقيةالخاصةالاقتصاديةالمتحدةالأمملجنةودراسةبأفريقية،الخاصة

.(!ْ"أفريقيةفيللتنميةالجديدةالشراكةسياقفيالتنميةلفعاليةمشتركة

فيالمتحدةالأممتقريرجانبإلىصدر،2005وبداية2004سنةأواخرفي

تنميةأهدافلتحقيقعمليةخطة:التنميةفيالاستثمار11بعنوانصفحة3751

تقرير:المشتركامستقبلنا1بعنوانصفحة453فيالبريطانيةالحكومةتقرير،"الألفية
http://www.al-maktabeh.com
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1246فيالدوليينوالبنكالنقدصندوقتقارير؟خرإلىإضافة،"أفريقيةلجنة

الفقرا".محاربةاستراتيجيات11مرجعالمتضمنصفحة

مساعداتمنظماتقدّمتهااليالعمل)2001سنةالدوليالبنكناقش

العامالمتحدةالأمم"تقييمنفسها.المدخلاتجميعهافيهااستعملتوالتي،مختلفة

التحليلفيالدوليالنقدصندوقوأعمال،والقطاعيالاقتصاديالبنكعملللبلد،

الحكوماتلاستراتيجياتتحليليةقاعدةوضعفيساهمتالىالتقنيةوالمساعدات

برامجببناءالأوروليالاتحادبقرارأيضاًاالدوليالبنك1ورحبالفقر.محاربةفي

ا"استراتيحياتمنانطلاقاًالهاديوالمحيطالكاريبىوبلادلأفريقيةسماعداته

تلكالدوليالبنكعملأطرتضمنتها،2002سنةوفيالفقرا".محاربة

حولالثمانيمجموعةوقمة،التنميةلتمويلالدوليالمؤتمرعنالناتجةالمقررات

التنميةحولجوهانسبرغوقمةكاناناسيكس؟فيالألفيةتنميةوأهدافأفريقية

العمل،وأطرالقمممنالمزيد2005سنةشهدت،قصيرةاستراحةوبعد.المستدامة

حولاسكتلنداغلينغليز،فيالثمانيمجموعةقمة؟أفريقيةحولابلير"1لجنةمع

تنميةأهدافحولالمتحدةالأمموقمةتموزايوليو؟فيالألفيةتنميةوأهدافأفريقية

/سبتمبر.أيلولفيالألفية

المساعداتوكالاتجهودبأنالتوقعالعملوأطرالقممتوالييؤكد

الكثيرالعملوأطرالقممتلك)رافقرؤيتهايمكنمدخلاتاعتمادعنستنحرف

وكالاتبأنالتوقعأيضأوالقممالعملأطروتؤكد.(الإعلاميةالتغطيةمن

التزاملاطلاقمناسباتتعدالقمملأن،الجماعية/لسؤوليهَمبدأستعتنقالمساعدات

علىالمختلفةالوكالاتعملأطرتعتمدفيما،عامةعالميةأهدافبتحقيقصشترك

البعض.بعضها

منبدلاَالأهدافبوضعقيامهاعلىالمساعداتوكالاتمكافأةيتم

ليستالنتائجفيماالغنيةالدولشعوبأمامللعيانظاهرةالأهدافلأنتحقيقها،

غيرالمنظماتضغطمجموعاتنشاطلازديادمتوقعغيرجافيتأثروظهر.كذلك

تحقيقها.الخارجيةالمساعداتتحاولالىالأهدافمجموعةتوسيعفيالحكومية

القليلةالمساعداتمنمطالبهاتأثيربالاعتبارتأخذلاضغطمجموعةكلإنوحيث
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المغالاةعلىمنهاكليعمل،الأخرىالجماعاتعلىللوكالاتالإداريةوالموارد

فيهاترعىالي"االمشتركةالمأساة11لمشكلةنظيرأذلكويمثل.أهدافهعلىالتركيزفي

كلتعرضتأسوأ،الأمورولجعل.مشتركةملكيتهامراعيفيالأبقارمنالكثير

جمهورتناسبالىالأهدافكللتبىسياسيلضغطمنفصلةمساعداتوكالة

وكالةكلأنإلىذلكسببويعودحده.علىغنيةدولةكلنيالناخبين

تكونفيمايمولانها،اللذينالبلدينوأهدافلسياساتتخضعثنائيةمسامجدات

أنحاءكلمنللضغوطاتمعرضةالدوليالبنكمثلالجنسياتالمتعددةالوكالة

إلاالمسوولية،وتحملالمعلوماتفضائلعلىيشددالكتابهذاأنورغم.لمالعا

جماعاتمنالمعلوماتوليست،المحتملينالمستفيدينمنالمعلوماتتلكأنها

منبدلاَأسوأالأموريجعلقدمماالفقراءتمثللاالىالغنيةالدولفيالضغط

تحسينها.

كلفيالنارتطلقسام""يوعايتمثلالمساعداتوكالاتأنالنهالًيةالنتيحة

شىء.كلبتحقيقوعودلاطلاقللضغطالقمةفيالمدراءويتعرض.الاتجاهات

"إطاربعنوانمبادرته"ولفنسونا"جيص!الدوليالبخكرئيسأطلقمثلاً،

بنودمنهالكلبنداَ،عضرأربعةتضمقائمةمع،،999سنة"شاملتنميةعمل

،الأحوالبكل.معقدةالتنميةأنأدركأنهولفنسون"11للرلًيسيحسبومانرعية.

غيرالتعقيدلهذامقاربتهفيالدوليالبنكلعملإطاراَتضعالىالقائمةتلكأنتبين

،الافلاس،العملالعقد،،الملكية11،"القدرةابناء1الطويلةالقائمةوتتضمن.عملية

للمحاسبةدولياًمقبولةامعايير1،"الشخصيةالحقوققوانينالتحارية،المصطلحات

،11الأهليةوالمجتمعاتالشعوبمنوتاريخالممارسةمن"ادروس،"والتدقيق

"تشغيل"ا،والفحمالحطبلامعتسا"أفيفختا،"الصحىللصرفاستراتيجية11

التاريخية،علىا"المواقعالحفاظا"ا)بطاريات(11،مدخراتدونالمذياعأجهزة

للتنميةمدمجةاحلول1،"والفنونشفهيأالمنقولالتراثأيضألكن،والكتبالحرف

سنةالمستدامةالتنميةحولجوهانسبرغقمةورفعت.(11)"امناسبةو"قوانين"الريفية

بينها،والفقرةالغنيةللدولتوصية185ب!قرارهاالتوقعاتسقف2002

الأبقار".لروثالفعّالالاستعمال11
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250.ممساعدة2005سنة(خرعملإطارالمتحدةالأممألفيةمشروعأنشأ

ذلككلوساعدعمل.مجموعاتعشرمنتقريرأعشرثلاثةوأنجز،تنميةخبير

لأهدافعشرالثمانيةالدلاليةأهدافهمعهذا،العملبإطارالخروجفيالمشروع

توصيةوثلاثونستالواقعفي)هيالعشرالرئيسيةوتوصياته،الثمانيةالألفيةتنمية

منينطلق،واسعاستثماريعمل"إطار،(الفرعيةالبنودكلبس!حنعندما

سبع،"سنواتعشرخلالالقمةفيالأهدافإلىليصلالقاعدةفيالحاجات

وتغييراترئيسيةاستثمارات11سبعةفورأ،إنجازهاينبغىعاجلةمهمةعضرة

الدولي.المساعداتنظامعبرحفهاينبغيمشاكلوعشر"سياسية

المعن!ننوعمّالهاالمتلقيةالحكوماتالمساعداتوكالاتدفعت،نفسهالوقتفي

واحد.رقمالأولويةلّئكهدفكلأنأعلنتعندماالجنونإلىبذلكمباشرة

تحقيقعلىتنصبالكبيرةالجهودأنيعىالفقراءمنممكنعددأكبرإلىوالوصول

الكلفةذاتللأهدافةسّركمجهودتوجدلاوأنه،الفائدةعاليةالكلفةقليلةأهداف

ضمناًيعىالأهدافأحدعلىكنيرأالعملأنالجميعويدرك.القليلةوالفائدةالعالية

)مقايضة(."تسوية"كلمةمنخائفونوالبيروتراطيونالسياسيون-آخرهدفإهمال

الاختيارمنهمأطلبكنتعندماالذينأولادى،المساعداتبيروقراطيويشبه

وكالاتوتقوم"كليهما".يقولونكانوا،صغرهمثنيوالمثلجاتشوكولالوحبين

ويتركالتخصصمكاسبيضيّعمماهدف،كلمنالقليلب!نجازالمساعدات

مجتمعمقاربةأنذلكويتبع.كافٍتمويلدونالفوائد/عاليةالكلفةقليلةالنشاطات

الناسمنعددأكبرإلىالوصولفيتفشلشيء"كل"فعلفيالمساعدات

سلوكهملكن،أولوياتوضعحولالمساعداتوكالةمدراءويخحدث.المحتاجين

للغاية.قويةشيءكلمنرمزيةمقاديرلإنجازالسياسيةالحوافز-مغايراًيكون

وخدماتسلعأللأغنياءالحرةالسوقبحّاثةيقدمذلك،منالنقيضعلى

شىءكليقدمشاملعمل"إطار11وليس،المستهلكحاجاتتلنيمتخصصة

ولي!ى،إضافيةأهدافاًالمنتجيبىبأنطلبهمكنالمستهلكونويدفع.للمستهلك

المستهلكونويقومواحد.منتجعلىالطلبلزيادة"مشتركةامأساة1هناك

ممكن.سعربأقليرضيهمالذيالمنتجويختارون،المتماثلةالمنتحاتبين.ممقارنات
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منالكبيرةالمكاسبعلىأيضأحميث"مد،11منذالاقتصاديوندّدش

قليلةأشياءعلىيركزواأنينبغىوالأفىادالمخظماتبأنيؤكدمما،التخصص

أرخصبكلفةالمستهلكينحاجاتتلبيةالشركاتوتستطيع.الأخرىويتحاهلوا

فرزإلىأيضاالحرةالأسواقوتنحو،محدودةأهدافولديهامتخصصةتكونعندما

الوقتفييكونأسنانطبيبإلىأبدأأحدكميذهبولن.متخصصيننيدّروم

مشكلةأيمنالسوقيعانيولا.حواريبرنامجومقدمسياراتميكانيكينفسه

وتقد!يم،السياراتإصلاح،الأسنانطبمثلالمتعددةالمستهلكينحاجاتتلبيةفي

ع!بر،ينسقمركزياللاالسوقأنإلىذلكفيالسببويعود.الحواريةالبرامج

.الخدماتتلكلكلالمتخصصةالعروضالسعر،نظام

الموجودةتلكمنتخصصاًأكئربييروقىاطياتأيضأالغنيةالديمقراطياتتتميز

يبىماعلىالتركيزمصالحمجموعةكلوتستطع.الخارجيةالمساعداتمجالفي

القضاياالوطنيةوالحكومة،المحليةالقضاياالمحليةالحكوماتوتتولىحاجاتها.

الوطنية.

تواجههالذيالسياسيالغنيةالدولسوقتغييرفيالحلمنجزءيكمن

الحكوميةغيروالمنظماتالغربيةالحكوماتأرادتوإذا.المساعداتوكالات

للاعترافالسياسيةالشجاعةمنالكثيرالأمرسيتطلبفعلاً،الفقراءحياةتحسين

جعلبأنالغنيةالدولشعوبتقتنعأنوينبغى.خيالمجردشىءبكلالقيامبأن

عبرهايمكنالىالمحددةالطرقمنالقليلاعخماديتطلبأفضلالفقراءحياة

.الانجازاتتحقيقالمساعداتلوكالات

جيد!نف!روو

وتتقاطع.بالملاحظةجديرةالمساعداتوكالاتاهّدعتالىالتقاريربعض

جهودهمافيالفقيرةالبلادحاجاتحولالدوليينوالبنكالنقدصندوقرؤى

كبيرةبحثأقسامالمؤسستينكلتافيويوجدبها.يقومانالىالأبحاثإلىالمستندة

الأكالىممىالمجتمعيحترمباحثونبهاويعمل،التنميةقضايالدراسةجهودهاتكرس

ويعد.محترمةأكادمميةصحففيكثيرةمقالاتهؤلاءوينشرمهنيتهم.الخارجي
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مسؤولينويكونون،المهنيةالمعايير.ممراقبةالقاعدةمنالموظفينقيامعنمثالاًهذا

جيد.أداءلتقد!يموالحوافزبالسلطةتمتعهممع،جهودهمعنانرجىلمالعاأمام

الدول!نن.والبنكالنقدصندوقباحثىعملواسعبشكلالكتابهذاويناقش

وكالاتفيالاَخرينالمهنيينمنالعديديوجد،البحثأقسامخارج

مشاكلحولجداًدقيقةتحليلاتلاعدادجهودهميكرشونالذينالمساعدات

حولالقيّمةوالدراساتالتقاريرمنالعديدالمهنيونهؤلاءمثلويضع.التنمية

مفيد.شىءلنشرلهمحافزأالخارجيلمالعاأحكاموتقدم.التنمية

ويعدّ،"العالميالاقتصاداحال1هوالدوليالنقدلصندوقالرئيسىالإصدار

ويحظى.بشأنهالمستقبليةوالتوقعاتالعالميالاقتصادحالةحولللغايةقيّماًتحليلأ

.صدورهعندواسعةإعلاميةبتغطة

التنمية"تقريرهوسنةكلالدوليالبنكيعدّهالذيالرئيسىالتقرير

الحكومةمي!دقتفيتؤثرالىالعوامل2004سنةالتقريرذلكودرس"ا.العالمى

التنميةتقريرمديرديفارجان"،اشانتا1وقال.والتعليمالصحةمثللخدمات

اهتماممركزالفقراءيكونعندمانفعاًالخدماتتجدي2004:11سنةالعالمى

الجيدينالموردينويكافئون،السيئينالموردينتفادييستطيعونعندما-الخدمة

أي،-السياسيينقبلمنمسموعةأصواتهمتكونوعندما،زبائنهميكونوابأن

العالمىالتنميةتقريركان.(12)االفقراءالخدمةالحوافزالخدمةمقدمويمتلكعندما

تقريرمدير،"إسلامرومين11وكتبالرخاء.تحقيقمؤسساتحول2002سنة

العاداتمعالمؤسساتلتكييفالحاجةحول،2002سنةالعالميالتنمية

معلوماتعلىوالحكوماتالمانحينحصولضرورةإلىإضافة،المحليةوالتقاليد

يعرفونالدوليالبنكفيالباحثينبعضأنعلىالأمثلةهذهوتدل.المواطنينمن

الفقراء.منالمعلوماتأهمية

،الفقيرةالمجتمعاتحولتقاريرالدوليينوالبنكالنقدصندوقمنكليضع

هذهوتشكل.الانترنيتعلىموقعهماخلالمنعليهاالاطلاعيمكنواليئ

للبلادالاقتصاديالوضعحولللمعلوماتلمالعافيمصدرأفضلمجتمعةالتقارير

معظمها.الأميركيالإعلاميتجاهل-حدةعلىكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤبي!رجلسمؤولية210

ةبئ!غث؟ننعبةبصب!نة

خدماتبينتشابكاتللعيانظاهرةمدخلاتإنتاجحوافزعنينشأ،للأسف

فيالتنزانيقصةمنواضحهووكماالفقراء.وحاجاتالمساعداتوكالات

فشلهاهيالجميعيراهطريقبناءالوكالاتنجاحفيالسلبيةالنقطة،الفصلبداية

المساعداتتقاريرانتقدتعقود،وطوال.الطريقتلكصيانةفيظهوراً()الأقل

ورفف.التحتيةالبئمشروعاتإنهاءبعدوالصيانةالتشغيلتجهيزاتتجاهل

مسؤوليةتلكبأناعتقادهممع،التشغيلوتجهيزاتالصيانةتمويلدائماًالمانحون

السلع.تلكعلىشديدطلبوجودمعحئ،للمساعداتالمتلقيةالحكومات

تمويلنقصيعك!،الجديدةالانشاءاتنحوالواضحالانحيازإلىإضافة

الانسانتزويدحولالشائعةالقصةيمئلهاما)أفضلالديمومة"11المحيرالهدفالصيانة

لتلكالمحليةالحكوماتاستلامأنالمانحونويتخيلالصيد(.تعليمهأمبالسمك

يبدوذلكوكان.(13)المطافنهايةتلكبأنالتفكيرالضروريمنيجعلالمشاريع

ويعتقديصيد.لاالكلبذلكبأنتظهرالأدلةمنعقودألكنسابقاً،منطقياً

المشروعجعلمحاولةأنبيركيلىمن"ميغويلو"إدواردهارفردمنكريمر"امايكل1

التزامضعفالآنلغايةرأيخاإنناوحيثاستمراريته".11عدمعادةتضمن"مستداماً"

،الحكوماتتغييرعلىالمانحينقدرةوعدم،التنميةمجالفيالحكوماتمنالعديد

الهدفهذاعنبأنفسهمينأونالمانحينلكن.المشروعتسليمالعادةفييغلا

.المرنغيرولكنالعملي

هدفلتحقيقالسعيمنبدلاًجدأطموحهدفتبىأنعلىآخرمثالهذا

منعملىغيرهدفتحقيقمحاولةولدىتحسينها.منبدلاًالأموريعقدمعقول

بحيثالحكومةسلوكتغييرتضضمنالىالجديدةالمشاريع"ئعبئ"المستدامةالمشاريع11

بناءمثلبسيطةمهامتحقيقفيالمانحونفشل،(المشاريعتلكإدارةتوليتستطع

بالأدوية.والعياداتالمدرسيةبالكتبالأطفالتزويد،الصيانةجيدةطرق

المانحونيتحملأنينبغىنفعاً:تجديالمساعداتلجعلالطرقإحدىإليكم

وتكاليفالعياداتأدوية،المدرسيةالكتب،الطرقصيانةبتمويلويقومواالمزيد
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سياسياَاضطرابأتعانيالىالحكوماتوتستطيع.التنميةلمشاريعالأخرىالتشغيل

.أخرىأشياءعلىالمركيزبالصيانةتقومولا

مشكلةحوليعرفأنهأفريقيةحولالدوريةالدوليالبنكتقاريرتظهر

اتخرج1إصلاحها:منتمنعهالطموحالشديدةالأهدافلكن،الصيانةضعف

،الإصلاح،التبديلقطعلفقداننظراَمتكرربشكلالعملمنوالمعداتالمركبات

لدفعاللازمةالتشذِلأموالإلىالمدارسوتفتقر.الأخرىالضرورياتأوالوقود

الأموالإلىالزراعىالبحثمحطاتوتفتقر،التعليممستلزماتوتأمينالرواتب

منالمعالجةومرافقالعامةالمباني،الطرقوتعاني.حقليةاختباراتلاجراءاللازمة

الوقودإلىالطرقصيانةطواقم"تفتقر.(1981،الدولى)البنك"الصيانةغياب

موظفىلدىيوجدولاوالطاشير...الكتبلىٍاالمدرسونيحتاجوالاسفل!...

الكتب،لىٍاالاَنالمدارس"تفتقر.(،986،الدولي)البنكيوزّعونها"أدويةالصحة

.(1989،الدولي)البنك"التحتيةللبئصيانةيوجدولاالأدويةإلىوالعيادات

.(1995،الدوليالبنك1"تأهيلإعادةإلىالريفيةالطرقشبكةمنهكله50اتحتاج

الصيانة،للعملياتخصوصاَ،التمويلفيحادنقصمنكثيرةدول"تعاني

.(2000،الدولي)البنكااالمأجورةغيروالمدخلات

عائدأن"بريتشيتو"لانتفيلمر"ديون11هماالدوليالبنكفيباحثانرّدق

الانفاقعائدمنضعفاًعشربأربعةأعلىالمساعدةالتعليميةالوسائلعلىالانفاق

علىللعيانالظاهرةالمبانيتفضيلفييستمرونالمانحينلكن،الماديةالمرافقعلى

زيافىةفيالمايخقنجاحمنذلكوقلل.("4)دحأيلحظهالنربماالىالمدرسيةالكتب

لكن،بالدراسةيلتحقونمنأعدادوارتفتسابقاً.لاحظاهاالىالتعليمنمسب

منخفضة.بقيتالتعليمحودة

كننسق

كلبينالتنسيقعلىالمشاركينكلتركيزكان،الأولىالمساعداتأياممنذ

بصعوبةيقولأنالمرءيستطع،الأدبياتقراءةوبعد.المساعداتوكالات

بروقراطيةفيالإفراطأسبابوأحداتنسيق"ا.1إضافةدونولكن"مساعدات"ا
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ماشىء،بكلالقيامجميعهاتحاولالمتعددةالمساعداتوكالاتأنهوالمساعدات

لتحقيقبحافزمساعداتوكالةكل"ثتمتعالأخرىأعمالتنسخإحداهاأنيعى

نه:1969cسنةمساعداتلجنةوقالتناخبيها(.جمهورلارضاءمتعددةأهداف

والمتعددةالثنائيةالمساعداتمانحيأعماللتنسيقمخلصجهدبذلالضروري"من

وثلاثينستبعد.(1969،"ابيرسون1الجنة"المساعداتمتلقّىأعمالمعالجوانب

ألفيةمضروع)تقريرجهودها"تنسّقلاالأطرافالمتعددةالدوليةالوكالات11:سنة

.(2005،المتحدةالأمم

الجميعأن،فقدانهحولوالشكاوى،للتنسيقالمستقلةالدعواتهذهتظهر

بالطبع،.لتحقيقهشىءأيفعلعلىقادرينغيرلكنهممطلوبالتنسيقأنيعرف

"اخطة":هوالمخططينجواب

!وضوحونحدد...ةه!جرظث؟كسس!عد؟تةه!جبتز!ئكحكوهه1تنلأش؟نلأهـطنغي

يمكن...نهحن!عهل؟لهنوللأمحيكحمولفيلاوثولة1تحظهـتىجه؟رببوكنط!عمات

جررنبسهةلفضلابكخ!رجبةت؟!!عكنبجب!تئسرهن!مربدنطولههربعده!

ت؟ذو؟ثوكلالاتكرنبسيهنكع!نحئبهلاهمدفوهـهشزكهظعيةعدهجموطت

!عرط\،مض؟لاؤلموبتنعوللأمحىكم!نحىلههنعق؟نبنبنيبصثة...
.(1؟ثئظنهـهة؟لاتطلأنيت!دلأمنكعلأهيهكحظرجيةكمسلا!1تتيجبة؟سهز

يفتقرونالذينالمتعددينللمانحينالرئيسيةالمشاكلإحدىالاقتراحهذايفاقم

المانحونيضعهالذيالهائلالضغط-تحسينهاعنعوضاًبينهمفيماالتنسيقإلى

سيلاًالمانحونويسكب.للمساعداتالمتلقيةالحكومةفيالقرارصانعىمنقلةعلى

الضيقالجزءويكونقمع.فيوالمشاريعالمانحينبعثات،المساعداتأموالمنكبيراً

كلبينللتنسيقأخركطخطةوضعويتطلب.المتلقيةالحكومةفيالإدارةالقمعمن

الجهد.منالمزيدالادارةهذهبذلالخططتلك

والتنسيقعقود.أربعةطوالتنسيقإلىالوصولفيالتنشيقخططفشلتقد

لمدراءتقاريروكالةكلتقدمحيث،الحاليالمساعداتنظام.مموحامستحيل

ينأونالمخططيننرى،أخرىومرة.مختلفةأعمالجداوليمتلكونمختلفين

ضرورةحولالتوصياتبعضوتخفف.للحلقابلةغيرمشكلةعنبأنفسهم

من-الحكومةوتجاوزالمانحينتخصصمثل-للحلالقابلةالمشاكلعلىالتركيز

التنسيق.تعقيدات
http://www.al-maktabeh.com
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؟زبةهق1ر؟ضر؟زبة،ههـق1ندكؤ

وأصوتانخفاضبسببليسالفقراءمساعدةفيفاعليةأقلالوكالات

بسببوإنماوحسمب،المحتملينالمستفيدينمن)الاستجابة(المعلوماتضعف

ونظراًفعلياً.الفواتيرتدفعالتيالغنيةالدول-صاخبينأغنياءزبائنوجود

جهدهاغالباًتبذل،الغنيةالدولفيالناخبينجمهورلارضاءالوكالاتلحاجة

باقيتطويرفيهتحاولالذينفسهالوقتفيالغنيةللدولجانبية(ثارلإنتاج

صادراتهابعضَبشراءمساعدتهامنجزءاًالمانحةالغنيةالدولتحصرلهذا.العالم

يقربماإنفاقالمتلقينمنالمتحدةالولاياتوتطلب.(المشروطة)المساعدات

الشركاتمنمنتحاتشراءعلىالمساعداتمبلغأرباعثلاثةمن

المساعداتنسبةأن)رغممشاهةقيودأخرىمانحةدولولدى.(!6)الأميركية

وفرض.(المتحدةالولاياتمساعداتمعالحالهوكماعاليةتس!يلالمشروطة

لأنهاللمتلقيبالنسبةقيمتهامنيقللالمساعداتمي!دقتعلىالشروطتلكمثل

عليهايحصلالذيوالمصدرشراؤهايستطيعالتيالمنتجاتحولخياراتهتقيد

تصرّالغنيةالدوللأنذلك،منأسوأالفقيرةللبلادالتقنيةوالمساعدات.منه

منكبيرجزءيعودلهذا،.التقنيينالمستشارينمواطنوهايكونأنعلىدائماً

بنتائجيخرجونالذينالمانحةالغنيةالدولةمستشاريبعضإلىالتقنيةالمساعدات

المساعدات)تظهر.أسبوعينلمدةالفقيرالبلدمشاكلعلىالاطلاعبعدكبيرة

المساعداتفشلفيالسببليسالنفاقهذالكن،الغنيةالدولةنفاقالمشروطة

.(الثانيالفصلانظر-النمورفعفي

للدولالسياسيةالتحالفاتلمكافأةأيضاًالحاجةالمساعداتوكالاتتعي

فيالمانحمعالمتلقىالبلدفيهايصوتالىالمراتعددويؤثر.بالمساعداتالغنية

المساعداتقيمةفي،للمانحسابقةمستعمرةالمتلقىكانإذاوفيما،المتحدةالأمم

منحت،200،/سبتمبرأيلول،،أحداثوبعد.(،7)دلبلاذلكيتلقاهاالى

وسطدولمثل،الإرهابعلىالحربفيللحلفاءجديدةمساعداتالوكالات

وتركيا.باكستان؟سيا،
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كتمتهيم

وتضحمللها،الغنيةالدولتضعهاغامضةأهدافاَتمملكالبروقراطيةكانتإذا

نفعاَيجديمالاكتشاتالحافزيكونالفقراء،،المحتملينالمستفيدينأمامالمسوولية

الخارجية،المساعداتيخصفيماطويلزمنمنذالتقييمبعمليةالقيامورمجْمضعيفاَ.

الذينأنفسهمالأشخاصمنتقاريريستعملذاتياَتقييمأتكونماغالبأأنهاإلا

الحقمنحضهمإذاكبيربحدنيويوركجامعةفيطلابكايدرسولن.المشروعينفذون

لأنفسهم.العلاماتيضعوابأن

الذي،"العملياتتقييم"قسم!الاستقلاليةبعضمنحالدوليالبنكحاول

بقي،الأحوالوبكل.رئيسهوليس،البنكإدارةمجلسإلىمباشرةالتقاريريقدم

وإجراء؟الدوليالبنكأتساموبقيةالقسمذلكبينوذهاباًجيئةينتقلونالموظفون

وتقود.موضوعيغرالقسمزتقييم.المهنيةموظفمسرةيؤذيقدسلىتقييم

نسألأناينبغي1("8):ماليفيحدثكماخاطئةتقييماتإلىالغامضةالطرق

التنميةمحصلاتمعالضقييملعملياتالكبيرةالايجابيةالنتائجتسويةيمكنكيف

السكاننظروحهاتj(1995-1985)نفسهاالفترةخلالالملاحظةالضعيفة

"ا.السلبيةالمحليين

المساعداتوكالاتتحمّلهل،الفشلإلىالداخليالتقييميشيرعندماحئ

مراجعةعبرذلكاكتشافالصعبمن؟الوكالةممارساتتغيرأولأحدالمسؤولية

11العملياتتقييم"قسموأشار.الإنترنيتعلىالدوليالبنكتقييماتلموقعشاملة

وثلاثينباثنينالمقترضأعمالفيتوثرعوثرة""تقييماتلانيةأنإلى2!هسنة

البنكداخلالمتكلفالسلوكحولمثالينسوىيضربلملكنه،مختلفةطريقة

.(19)أسوأ(الأمورأحدهما)يجعلنفسهالدولي

مشروععننادرةتفصيليةدراسة"فرغسوناجيمس1الانسانلمعايعرض

الدوليةالتنميةوكالةمشروعوكان.مستقلةخارجيةوكالةبهتقوممساعدات

ثابا-)منطقةليسوتوجبالىِفالمزارعينلمساعدةمخصصاَالدولي/البنكالكندية

الحيوانيةالثروةإدارةفيحديثةأساليبوتطويرالأسواقإلىالوصولعلىتسيكا(
http://www.al-maktabeh.com
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وإنتاجالحيوانيةالثروةلادارةالغربيةالخبرةسيقدمالمشروعوكان.المحاصيلوإنتاج

منتجاتهمنقلمنالمستفيدينلتمكينالطرقوسيبى،وفيرةأرباحاًتدرالىالمحاصيل

.السوقإلى

لأن،بالزراعةمهتمينيكونوالمالمستفيدينأنالوحيدةالمشكلةكانت

الوصوليستطعونوكانوا.أفريقيةجنوبفييعملونمهاجرينكانوامعظمهم

نظرأمنافسةتس!يلالمحاصيلتلكأنطويلزمنمنذويعرفون،الأسواقإلى(نذاك

ثابا-فيالدوليكنبلا/يدخكلاالمشروعوكانالمنهمة.فيالزراعةمقوماتلضعف

إنتاجتحسينإلىويهدف،المحاصيلوإنضاجالحيوانيةالثروةلتطويريسعىتسيكا

يتمٍ،منفصلةرعيمناطقممانيإلىالأرضوتقسيم،علميةإدارةبتطبيقالمواشى

أخيراالعلميةالإدارةتسمحبأنالمشروعمصمموووعدبينها.المواشىقطعاننقل

0/020حيوانكلوزنيصبحوأن،الحاليالحيواناتعددضعفبإنتاجللأرض

إلىالوصوللتقييدالقانونيةبالسلطةيتمتعلمالمشروعأنالوحيدةالمشكلةأكثر.

فيأحرارالحيواناتومالكىللجميعمشاعليسوتوفيالأرضلأنالرعى،مناطق

.(2ْ)للمشروععلميةإدارةهناكيكنلمو.يشاؤونأينمارعيها

خسرذلك،منوبدلاًه/ه.300بنسبةالطعامغلالةداِلزبالمشروعوعد

.الادارةوسوءالأمراض،السيئةالجويةللأحوالنظراًالارشاديالبطاطامشروع

منتعانيالىالجويةالمنطقةلأحوالضحيةالأخرىالمحاصيلزراعةتجاربووقعت

السكانبأنالمشروعمدراءواشتكىالأمطار".سقوطوندرة،دَرَبلاوالصقيع11

السكانيعتقدلموربما."مزارعينأنفسهمايعتقدوا1لموامتخاذلين"1كانواالمحليين

مناجمفيمهاجرينعمالاًكانوا-كذلكليسوالأنهممزارعينأنفسهمالمحليون

.(2،)أفريقيةجنوب

الجنوبالشاحناتأوصلتالىالطرقبناءللمشروعالرئيسيالإنجازكان

منالمتبقينالقلائلالمزارعينبإخراج"تسببتالمنطقةإلىبالحبوبالمحملةأفريقية

.(العمل

،الكوارثهذهمثلحولقاسينالمساعداتوكالةمراقبويكونأنينبغى

داخلالمسووليةبتحمّلتناديالىالضغطجماعةتقويةمجردالهدفكانإذاحئ
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والطريقة.ةثاّحبلاإلىالمخططينمنالسلطةنقلنستطيعبحيث،الوكالةتلك

الخاصة؟المساعداتحهودحولفعلاًمستقلعلمىتقييمسياسياً:صعبةالمباشرة

ومستمرمحددم!قتوإنما،القومىالنطاقعلىالتنميةلبرامجشاملةتقييماتوليس

الضغطرفعأنويبدومنها.تتعلمأنالوكالاتتستطعالىالخاصةللتداخلات

.التقييماتتلكلإجراءحوافزبتق!مكفيلالمساعداتوكالاتعنالسياسي

"ارغم:الآتيبالاعتراف2000سنةالتقييمعنالدوليللبنكدراسةوبدأت

تزاللاسنة،كلالتنميةمساعداتعلىإنفاقهايغاليالدولاراتمليارات

.(22)االفقراءاعلىللمشاريعالفعلىالتأثيرحولللغايةقليلةمعرفتنا

المستقل"التقييم"مكتبالدوليالنقدصندوقأنشأ،الضغطمنسنواتبعد

أثرتقييمعملمجموعة200411سنةفخربكلالدوليالبنكوأنشأ.2001سنة

فيناقشناهاالىالعشوائيةالاختبارطرائقالعملمجموعةتستعملوسوفالتخمية".

بدأتوقد.المحتملينالمستفيدينعلىمنتقاةتداخلاتتأثيرلتقييمالثانيالفصل

النقد)تحويلقضاياخمستشملجديداًتقييمأعشرينبإجراءالعملمجموعة

استعمالالعقود؟أساتذة؟النظريةالادارة؟المنخفضالدخلبلادفيالمشروط

عليناويبقى.(الفقيرةالأحياءتطويروبرامج؟المدارسفيمسووليةكأداةالمعلومات

الجانبفيفعّالةبرامجلتنفيذالحوافزتغيرالتقييمنتائجكانتإذامانرىأن

الدولي.للبنكالعملياتي

المسؤوليةلتحملةيسيًلرلاالمفاتيحأحد-السىءالتقييمعواقبمع-التقييم

مسؤوليةوتحملوننا،البيروقراطييننحنننحزهماتقئمونأنتم.المساعداتمجالفي

ربما-ةثاّحبلاإلىالمخططينمنالسلطةالمساعداتمسؤوليةتحمّلوسينقلذلك.

تنزانيا.فيالحفرردمفيالاستمراركيفيةاكتشافبعدهاماشخعىيستطيع

بتخطيط؟جرةكر!شعب

السلطةلديهمليسالفقراءأنالخارجيةالمساعداتمشاكلإحدىكانتإذا

والبنكالنقدصندوقيظهر،حاجاتهمتلبيةعنالمسؤوليةكانأيلتحميلالكافية

لخياراتمادورمنحإلىويسعيان.المشكلةبهذهالاهتمامبعضىالآنالدوليان
http://www.al-maktabeh.com
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هناكيكونأنجيداًويبدوالفقراء".امشاركة1علىأخيراًالتركيزوزاداالفقراء.

الفقراء.معالاستجابة.ممشكلةبعفالاهتمام

تكونأنعلىالبيروقراطيةالحوانزتصلبمدىهذايظهر،الأحوالبكل

تفصيليةمركزيةحكوميةخطةهيالقمةإلىالقاعدةمنللمشاركةالمنتقاةالعربة

الدوليالبنكامرجع1ويقترحسابقا(.المذكورةالفقرمحاربة)استراتيحية

التفصيلية-الخططبعضمجلداتةّدعمنالمكونالفقر"محاربةلاستراتيجيات

منيتمالمدىالمتوسطللإنفاقعملإطارالفقرمحاربةاستراتيجيةتتضمنأنينبغى

خلاله:

كرثههسههة؟لأهد؟فنحددكعدىهقسطةن!بةئمهم!زخطصًكفصع؟ءوزرنهفهمح

لححدود1ضعنو؟لإتقكنظنجك!حصحت،حوليمهه!فونش!ج!ىثثنطكاع،

بعىنلاغلأركخططهذ"ن!خذ؟نولطبغي.،ء؟رزوكهجثسفيمحهه!ثمنعق

لإلط!ق1لهكون؟نلهطبغي،هثلأ!وخحوفىو؟ثجدلأةكف!ئعةكجكدرهنكلنثلأيف

ئسنثعلارو،ةن!يصكوهـصث!كلهثرو؟نب،حرهةكتموهـلأح!بتهحمحط؟نجبرنامع

.()!هـدفةهبوب

عنالتخلينستطيعلا،بالحسبانالفقراءمشاركةنأخذعندماحئ،فسْالل

السلطةمنالمزيدمنحشكدونالتخطيطهذامثلويتضمن.المركزىالضخطيط

الفقيرةالبلادتريدهشىءوآخرمنها.التخفيفوليس،القمةفيالمخططينإلى

بسلطاتيتمتعونالذينالمسؤولينتقوّيخطةهوأكبركرممقراطيةمسؤوليةلتحقيق

أصلاً.قوية

يسمحوالن"االمحليةو"الملكيةالمشاركة""احوليتكلمونالذينالمسوولون

للغاية.قويةذلكضدالبيروقراطيةالحوافز-المحليينالسكانإلىالسلطةبخقل

الوقتمنفترةيعيشكانحيثخاصةمدرسةأس!أفريقىشخصليووصف

ذلكوكانالمشاركة".11!واهمينيسعونالذينالمخططينمعالتعاملمنإحباطه

منالكثرمعأنريقية،فيالجودةعاليتعليمأتقدممدرسةبناءباشرقدالشخص

توسيعالتمسلكنه،الخاصةبأموالهكلهالمشروعوبدأالفقراء.للأطفالالمنح

إحدىوخاطب.أجانبمانحينمنكويللىعبالحصولأكثروالمنحالنشاطات

وسأل.طلبهالوكالةرفىّت.التمويلفيهايطلبالرحميةالعالميةالمساعداتوكالات
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11المحليةالشراكة11علىالدليلإقامةعليهأنوقالت،تخبرهلم.السببعنسسالموً

ترفضه.أوالوكالةعليهستوافقعماالنظربغضالخاصةأفكارهبعرضللمشروع

محاولةفيالعروضتقدسمفيالوقتمنالكثيرسيضيعبأنهوقالغضباً،واستشاط

.ممقاييسصريحقرارإصدارتستطعأو،الوكالةعليهسخوافقمالاكتشاف

نسبةأنالمساعداتوكالةولوُوسمأخبرهأخيرأ،.عليهستوافقالذيالمشروع

تقضيالشخططيةحوافزهموكانتجداً.منخفضةالمقترحةالمعلمينإلىالطلاب

واقترحواسيقدمونها،الىالمساعداتبأموالالطلابمنممكنعددأكبربتعليم

بإنشاءالمؤسسوهدفيتناقضذلكوكانأستاذ.لكلطالبأعسيننسبةعليه

.المساعداتطلبعنالنظرغضأنهوأخبرهم،أفريقيةفيالجودةعاليتعليم

تنطميستطيعونبحيثجدأقويالمساعداتلمنظرّيالتخطيطإغراءإن

الشراكة11علىفيهيشذدونالذينفسهالوقتفطالقاعدةإلىالقمةمنخطط

ولتوضيح.القاعدةإلىالقمةمنالتخططيفضلونبأنهمبشدةفيهوينكرون"المحلية

كيفيةحولالمتحدةالأممألفيةمشروعمنالآتيبالتبريرملياًفكّروا،السابقالمثال

كلوتتضمن،واستشارية"مفتوحةبأنهاتصفها)الىالألفيةتنميةأهدافتطبيق

أنهاشخصيأليالمتحدةالأممألفيةمشروعرئيسأنكروقد.(24)("االرئيسيةالقضايا

تحكمواأنتستطيعواحئمطولاًليقالهممااقتبسلهذا،القاعدةإلىالقمةمنخطة

بأنفسكم:الأمورعلى

كضلمحيطعحله!نكبحثوشرك!ءكعشروعيحنيكهلاد،لهنكمنكلفي
؟هد؟فثتحت!ئب!كبثدسبتجكتى؟ثمدخلات؟فA؟ثتحدبد...بعلأمهةبر!جتب

كنىخلات...1ثحذهنمات؟ثدقدبر؟تنثكونضي.2015سنةبحثولى؟!ط!ةننعبة

بنخطيطص!يةهنبثلأيةكعرحلةوسدكون...ف1؟لأمدلهككثتحقهئلهؤكنرطلهطنغي

؟هد؟فإنبزعثىثثص!سنه،12-،ه\؟ثعدىطوهـلأعم!إطاروضحبثدثكد

خنبة...1ننمبة؟هد؟فنحت!طولث!تلهقبي!نظنجمحىببنلاءو1خفية،تنعبة

ةر؟دإوسههلسعملإطلار1هد؟خطههةتنمهـهة؟هد؟فعلهـطضسن!ر؟ننوهـطنغي

تحدلهد!ىةف!ضإبخدم!ت،وتفدهـهم1ثع!م؟لإلهط!قفيزلههادةثتحقنم!عكبفط!ع

بهـدثكلأبنخطبطعبةمنبثلاثةك!رحلةسنكولن.كخطةلهنؤلهرهلأبة1تبج!هة؟سز

يكونوحثكفعز،ةير!حمث؟ت،سهق5-3اكعدىكمهقسطةهتيجه!ت؟زهسئء!ن!

ةه!نن1هد؟فخطةعهـىبطفرلهمحلاربةن!هجبنهئهمسزنسدتد1نبنهـغيهحطمط،ذثك

1بعلا،ر...ثجلظق!مدىعه!قسطبطررثطه!ولهطنغي...كعدىةكبعيخفبة1

ثثحثز!طكهح!ربةةه!جبئو؟سهـز؟تسنقبعثيرعلر!طإمنكللهتضعن؟ئنمالطبغي
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كهطخحتمن1سعةونشكهـهثةجعحعند...كيكقصعي؟رة1تبجهةئسز1تممق

ةد!نهعلبة1طفبةهشروعسر؟هلأةننسئ؟ن!طبغيكنصثهر،1تعلأدهن

معمئىمحىةه!فخ1ةه!عنن1ف؟هدلإحنبلاطتنفهطحك1ءإجر9لقطرثنطول!1شكجو

ي!د"كل

لاالذينالفقراءأهميةمنالتخطيطيقللالمشاركة"،11!المرويجعنبعيداَ

منعقودتغيرلم،وللأسف.إليهويحتاجونيريدونهاّمعليعئرواعالياًصوتاًيملكون

علىينبغى،معينةمرحلةوفي.الخارجيةالمساعداتتوىتوازنالمشاركةبيانات

الكفايةفيه.مماأنفسهمعلىالاعتماديستطيعونالمتلقينبأنيثقواأنالمانحين

ويمكن.المساعداتتقدمهاالىالفرصواستغلال،الخاصةمصالحهملتحقيق

بأنلهمبالسماحالفائدةوزيادةللفقراءفرصإحداثالمساعداتمنمعينةلأنواع

مابأفضلالفرعىمنللاستفادةجهدببذلالرغبةإظهارأي؟،بأنفسهميختاروا

يمكن.

دراسيةبعئةعلىوحصلتهذا.المساعداتبرنامجمثلمنمرةاستفدت

فيدكتوراهعلىللحصول"القوميالعلماصندوق1منسنواتثلاثمدتها

أكنلمذلك،دون.معاشإلىإضافةتعليمىنفقاتدفعوالذيالاقتصاد،

منبعثاتليالقومىالعلمصندوقيرسلولم.الدكتوراهعلىالحصوللأستطيع

عليهالقائمونصييطلبلمو.أدرسكنتإذاماويعرفواالنظرليختلسواموظفيه

لمو."للدكتوراهالترويجاستراتيجية11لكتابة"الأسهماحاملى1اجتماعاتحضور

الكلية.منأطردوألاالجامعةفيأسجلأنسوىالاطلاقعلىشرطأىلهميكن

حضوربعدمالفرصةإضاعةأستطيعوكنت.نفسىعلىبالاعتمادليعحوالقد

لكن.للأفلام"آلانودي11مهرجاناتإلىبالذهابوقىكلوقضاءدروسى

والذين،الدكتوراهدرجةلنيلالمرشحينبخياراتيثقكانالقومىالعلمصندوق

العلمصندوقوكانلهم.منحوهاالىالفرصةعبرمصالحهملتحقيقسيعملون

بعناية:منتقينكانواالدراسيةالبعثاتلنيلالمرشحينلأنالثقةتلكيمتلكالقومى

.الدكتوراهعلىللحصولبجدللعملنيدع!سملاأولئكسوىالبعثةلنيليتقدملا

كانواسواءللفقراءالهباتتقدهـيمأوالدراسيةالمنحتستطع،مشابهبشكل

اعتمادالفقراءفيهايستطيعحقيقيةامشاركة"1!الترويجمؤسساتأوأفراداً
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طرقتوجدألا،السائقمقعدفيالفقيروضعفعلاًأردتموإذا.بهمانصةخيارتهم

الدراسيةالبعثاتمنالمزيدمنحتستطيعونهلمباشر؟بشكلبذلكللقيام

الذينالفقراءالأعماللرجالالهباتمنالمزيدمنحتستطعونهلالفقراء؟للطلاب

قرويةانتخاباتإقامةتستطيعونهلجديد؟بعملللبدءأموالهمبكليخاطرون

"قسالْمالفقراءمضحتستطيعونهل؟المساعداتمشاريعرفض(و1)انتقاءتستطيع

توجدلايختارونها؟الىالخدماتعلىللحصولإنفاقهايستطعون"امساعدات

أنماطتجديدلكنالمخاطر،جميعهاوتكتنفها،الأسئلةهذهمنأيعلىسهلةأجوبة

أفضل.بشكلالأفكارهذهالأخيرالفصلويشرح.ضروريالتفكير

بقضاءاختصاصيوهايقومأنينبغى،المساعداتؤكالةكادريخصفيما

أكثرطريقةتلكوستكون،معينةمنهمةفيمعينقطاعحولالتعلمفيوقتهم

وبكلمات."كبيرةاخطة1تكاليفحسابمجردمنالفقراءإلىالاصغاءفيفاعلية

ليكونواكافبشكلمتخصصينالمساعداتوكالةكادريكونأنينبغى،أخرى

الموظفينتكليفًيعيدون:العك!سلفعلالمساعداتبيروقراطيووينحو.فاعلينبحّاثة

عامة.ممهاراتيتمتعكادرذلكعنوينتج،والقطاعاتالبلادعبرمتكرربشكل

لتحقيقويعملون.محليةحلولإيجادمن"كبيرةا"خططإنتاجفيأفضلتجعله

تلكمنبدلاًالعالميةالضطبيقات"و"أفضل،النوعيالتخصصمنبدلاًعالميةأهداف

نأإلى"سكوتسي.ا"جيمسويشير.وحدهموقعكلفينفعاًتجديالى

ليسالتخصصإلىالافتقار11:المتميزةالمحليةالخصائصتجاهالصبرنافذوالمخططين

ولتغيير.(25)ااالنطاقواسعتخطيطلأيالأولىالضروريةالمقدمةوهومخفيأ،

الطوباويتخطيطهاعنالتخلىعلىالمساعداتوكالاتنحثأنينبغي،السلوك

مدراءوهيبةسلطةتعتمدعخدماسهلأهذاوليس.التدريجيةالتدخلاتلصالح

التخطط..ممنهجالالتزامعلىالحماليينالمساعداتوكالات

قب!سكبنهج

،جديدةمنتحات:الابداعتحتضنأنهاالخاصةالأسواقخصائصإحدى

لإنجازأفضلجديدةطرقوباختصار،؟جديدةماليةوأدواتجديدةعملتقنيات
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لاالذينالمخططونويسخمر،السابقةالأخطاءيكررواألاةثاّحبلاتعلمالأشياء.

نفسها.الفاشلهَالخططتكرارفيمعلوماتيتلقون

"امورايابيل1دورهيلعبتلفزيونيمراسلعلىيُحكمالخُلد"،ايوم1فيلمفي

ظله.يرىدلُخلاكانإذاماحولتقريرأيقدمأنفيهعليهينبغىالذياليومبتكرار

أعمالهافيهاتستنسخمشابهةمغلقةدائرةفيعالقةالمساعداتوكالاتأنويبدو

وجدعندمافقطعذابهمنالافلات1امورايبيل11واستطاع.3الجدوليدلكما

."مكدويل"آنديدورهالعبتالىالجميلةالمنتجةمعلعلاقفحلاً

منالتعلممنالناسالمساعداتمجتمعفيالمَاريخيةالذاكرةإلىالافتقاريمنع

الأهدافتلكمنالعديدلتحق!قالثابتةالمقاربةأنذلكمنوالأكثر.أخطائهم

منوالمزيدالمزيدزجفيتستمرالمساعداتوكالاتأنعلىمجدداًتدلالمطلوبة

.المنالبعيدأنهرغمسلفاً-).L4هدفلتحقيقمحاولةفيالموارد

3جدول

المسا!اثفكرة

المانحئنس!ق

حجمزلِادهَ

المساعدات

الحجريالصر

لَعمللَعاوني"مشروع

مجرمعاالأممكله!ف

ووكالالَهاالمتحدةالأمم

.11المتخصصة

(1949،مانورَل)

زيادهَلَحقمِىَيمكنالا1

الفرددخلمعولفى

منمبلغ...دونالقومي

بحوالى3يقدر...المال

.11سنويأ!امليار

الأممخبراء)مجموعهَ

(1951،ةدحَصلا

الحدبديالصر

...المعونات"لمس!ق

متزالِدة.باهميةيحظى

(1981اللولي،)البنك

الحاليالتدفق11

التعصِهَلمساعدات

تم!لا...الرسممِة

الهدفنصفسوى

فيالمحثدالمتواضع

الأمماس!راتيجية

عليهاالموافىَالمتحدهَ

.11عالميأ

الدولىالبنك!مِشر)

،111مكنمار"روبرت

1973)

السيلكونر!ص

بىاالمانحون!أيحعَاج

أ!ملسَسيقضمان

...فياْقوىوعحثة

الم!ميهَ".أجلمنالئعاون

(2001،الدولي)البنك

...حولجادلِنكناإذا11

التنمبةأهدافلَحقيق

الئىالجوانبالمتعددة

جميعأ،عليهاوكَعنا

نضاصأنشِبغي

التنمعِهَمساعدا!

مستواهامنالرسمية

50حواليالبالغالحالى

."اسنويادولارمليار

الدوليالبنك)رئيس

"ا،ولفنسون"جيمس

2001).
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الععما!الَ!فكرة

منحولَهيئاَعتنالا

المساعداتيدعلقى

التركيزفيالزيادة

الفقرعلى

البلدملكية

الثينلَخفيف

لهحعريلهصر

تطبيق:،رقمالهدف

اننقائيهَمعايير

مسا!ةفى...صارمهَ

الناميهَ"ا.البلاد

.فنجون)الرئيس

(1963ك!نيدي\،

علىأكبرترك!ز

والمشاريعالسياسات

مشاكلستعالجالدَي

المدلهَع!.الفقر

(1973،"ا)"مكنمار

هيالئتميةسياسهَ

المتلفي"مسؤولية

التنصِهَ،فى)شركاء

1969)

الثين،خثمهَا"مشكلة

بدايهَفيأصلاًالشانكة

أصبحتأدَهل،السنبنبا!

.11أكثرصعبة

(1970،الدولى)البنك

الصر!حد!دي

الفقراءمساءةتعثمد

المسا!ةمنكلعلى

المدكعَيهَالبلادوسياسات

.ا،اهل

لجنةعمل)مجموعهَ

(1985التتميهَ،

علىاقوىئزكيز

فىالفعَرمحاربة

البنكاالبرامج

.*(العالمي

(1990،العالمي)البنك

لإشراكجثيدهَ!مدَاربات

تمَثيمفيالمجتمع

.11الخدمات

(1981،الدولي)البنك

عملياتمن"المزلِد

البلادد!ونجدولةإعادة

.!أرَعفالأشد

السبع،الدول)قمهَ

1990)

صمر!سيلكون

البنكأعلىينبغي

...فعاليئهزلِادةالثوليا

منالمزيدبتوجيه

لىٍاالمساعدات

يعدَمدونمقترضين

معقولةةسياسيةتا!يب

(2001،الدولي)البنك

علىالتركبز"زبادة

الأهميةالشديدالهثف

."رَمفلامحاربةفي

(2001الثولى،)البنك

أكبروطنية"ملكية

الننمية".لبرامج

(2001الثولي،)البنك

المعاييرمنالمزيد

...والدوليةالوطن!ة

بكونعندما،تتضمن

لغاءٍامناسباً،ذلك

."الثهـون

الأمم،هيرَمنوم)اتفاق

(2002،الصتحدة

ت؟!!سعبجبكاتبهـطوكزن!بختلانت

الدوليالبنكمنالمساعداتوكالاتبيروقراطيةعنأمثلىمعظمأوردت

المنظماتبيناختلافاتتوجد،الأحوالوبكل.بعملياتهالشخصيةمعرفيبسبب

النقدوصضدوقفشلها.أوالمساعداتنجاحتوقيتحولموشراًيعطىٍمما،الدولية

)انظرفشلحالاتوقوعرغم،الضيقةأهدافهتحقيقفيمانوعأنجاحاأكثرالدولي
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ووضعلهامعئلاعملأطراعتمادإلىمجيلاًأكثرالدوليوالبنك.(الآتيالفصل

توضحكما،المساعداتوكالاتأفضلبينالواقعفيلكنه،الأهدافمنالكثير

أوردتها.الىالايجابيةالأمثلةبعض

وكالةوتقول.الوطنيةالمساعداتوكالاتبينأيضأاختلافاتتوجد

انرجيةالسياسةا"أهدافلتحقيقتسعىإنهاصفاقةبكلالأميركيةالمساعدات

التنميةإدارة11،المتحدةالمملكةمساعداتوكالةوتقول.(26)ااالمتحدةللولايات

لمشاريعهاالمستقلبتقييمهامهتمةوإفاالعالمفقراءمساعدةهدفهاإن"ا،الدولية

.الأخرىالمساعداتوكالاتمعظممنأكثر

امجموعة1تدعوهفيماالمتحدةالأمموثائقبعضقرأتقدتماماَ،النقيضوعلى

المتحدةالأمموتممموتمراتنتائجومتابعةوتنسيقدمجحولالمفتوحةالنهايةعمل

المفتوحةالنهايةعملمجموعةوتواجهوالاجمماعية".الاقتصاديةالميادفىىِفالرئيسية

علىالتنسيقحولتقاريرلتسعةالمتابعةعمليةتنسّقلأنها،التحدياتبعضهذه

حولتقرراًعشرأحدالفقر،محاربةاستراتيحياتحولتقاريرأربعة،الدولمستوى

أحد،(الدوليينوالبنكالنقدصندوقبام!مأيضاً)المعروفةودز"ابريتون1مؤسسات

تقارو،الإداريالتنسيقلمجلسالسنويةالتقارير،الألفيةتنميةأهدالهتحولتقرواًعشر

متخصصةأخرىوكالاتءص!منتقارير،المتحدةللأممإقليميةلجانخمسمن

.(27)المتحدةللأممعالمياًمؤتمرأعشرممانيةمقرراتومتابعةالمتحدةللأممتابعة

أخترعالست."وثائقا"دونبأنهاجهودهاحولالعملوثائقالعملمجموعةوتصنّف

/esaالالكترونيالموقعإلىانظرواهذا: coordination/ecosoc/paperل!un. orس.

المفتوحة:النهايةعملمجموعةعملإنيقولالذي

تار!توه؟مزئه!كتىكلاحقةثية43\,2279ا50J؟رفكبنىدمع؟هقهـهئ؟نننيغى

ضفة!هجئ!ننهل1خثةكعنذكطببحةنحهـزم1لهقوبنبغي1ثصثة،ت؟دكهنحدة1لائموكخم
كتتىكفثريةبتخطبعلى؟لاتظقولطنغيهؤلهمر...ثثلأ؟ثرئيسههةر!خ؟وحدةبي

بحلأبةبهبثثيةجر؟لاهنعبمامنبمزلأإبلاء!ننطثبىن!بوهظلاعمنخهزلتظول

عثية؟ن؟لاعقبلاربدن؟خدنهىاثتطبعىئعثىنزكزن؟وبحثومي،كعسقىمحى

كعبدطنفيكمنحدة؟لائمومتمهوننر؟تاتثمنرروكننس!طكدمحهظهـعة

تحهـزمن؟و1زنةوهقىدثةنو!هل1نطبنبغيبصثة1توذو؟لاجتطعهـة1حتمطثية

كعنحدة؟لافممبئ!قهنىكو؟ردةوكعب!دئكنطدهـهةمبد؟
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نشراتمثل،صالخاالقطاعوثائقىِفأيضاًمبهمةلغةيوجدمنصفاً،أكونحئ

الكلامصيحملالخاالقطاعوثائقفيأنهالفرق.الهندسةتصميماتأوالاستثمار

أحداً.اللغويةالرطانةتقخلا،المتحدةالأمموثائقفيأما.للمختصينالمعئبعض

دون11عملمجموعةأقرّت،االمتحدةالأممعمل"تركيزفيللمساعدة

الاقتصاديسابقاًالمجلسوضعهاقدكان"متشابكة"توصيةعشرةاثنى"الأولىوثائق

حقوق،الديمقراطيةالمشاركة،11عشرالثانيالموضوعيتناول)مثلاً،الاجتماعى

وتتابع.(الرئيسيةالحكوميةغيروالمنظماتالمجموعاتمعوالشراكةالمسؤولية،الانسان

تتطلب"قضيةعضرةإحدىمنلائحةلتضعذلكبعدالأولى"وثائق"دونمجموعة

لدعمالمتحدةالأممعملفيأكبراتماسك1:)مثالالعامالأمينحدّدهاكبرا"اهتماماً

"توصياتعشر"وثائقدون11عملمجموعةأصدرتأخيراً،.("اأفريقيةفيالتنمية

منهاالكثيريحفلوالى،اللاحقةالمتحدةالأمممؤتمراتمنانبثقتجديدة"متشابكة

بكللائحةالثالثة"وثائق"دونعملمجموعةووضعت.الفرعيةالتوصياتمنبالعديد

منها.التوصياتاقتباستمالىالرعيةغيرالمتحدةالأمممؤتمرات

الأممكذلكتنظم،للعيانظاهرةنتائجتقدمأنالمساعداتوكالاتتحبكما

تلككللحضورالسفرمنالمتحدةالأمممسؤولوويتعب.كبيرةعالميةقممالمتحدة

لمالعاقمة)اثنتان(،العالميالغذاءقمةقمم(،)ثلاثوالتنميةالبيئة:الطوباويةالقمم

ضدالعالميالمؤتمر)اثنان(،الشيخوخةحولالعالمىالاجتماع)اثنتان(،الأطفالحول

للأممالعامةللجمعيةالخاصالاجتماع،التنميةتمويلحولالدوليالمؤتمر،العنصرية

مؤتمر)ثلاثة(،البشريالاستيطانحولالمتحدةالأممِمؤتمرالإيدز،حولالمتحدة

التنميةحولالعالميةالقمة،الألفيةقمة)ثلاثة(،نمواَالأقلالدولحولالمتحدةالأمم

التنميةحولالعالمىالمؤتمر)عسة(،النساءحولالعالميالمؤتمر)اثنتان(،الاجتماعية

حولالدوليوالمؤتمر)اثنان(والتنميةالسكانحولالدوليالمؤتمر)اثنان(،المستدامة

لكن،طيبةنواياالقممهذهفييشاركونالذيالمسؤولينولدى.الإنسانحقوق

أهدافها.تحققلمالسابقةالقممأنهومتواصلبشكلالقممهذهتكرارفيالسبب

المشكوكالاقتصاديتحليلهاهوالمتحدةالأممفاعليةعدمعلىأخرىعلامة

النقدصندوقعننقلاًآنفاًالمذكوردقةالأكثرالتحليليتناقفمعوالذيفيه،
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المتحدةالأمملجنةتحليلأنونشاهد،الأمثلةأسوأأحدولنأخذ.الدوليينوالبنك

11غولدبيرغروب11مخططإلاليسنموأالأقلالبلادمشاكلحولوالتنميةللتجارة

الفقر،مصيدةفيعالقةالفقيرةالبلادتكونلاوربما.23الشكلفييظهركما

المتاهةمننوعفيعالقةنفسهاوالتنميةللتجارةالمتحدةالأمملجنةأنيبدولكن

.الاتجاهاتكلإلىتشيرسهاممع،الفكرية

شروط؟الأخرىالمساعداتبيروقراطياتمنأسوأالمتحدةالأمميجعلالذيما

العامةالجمعيةتصويتنظامبسببالمتحدةللأممأصلاًمتوانرةغيرالبيروقراطىالسلوك

191!التصويتفيالتساويهذاونتيجةيدرها.الذيواحد"صوت،واحدة"دولة

فيخاصةشائكةمشكلةالمتحدةالأممتواجهدممقراطية(،غيرمنها)الكثرعضودولة

أهدافأالمتعددةالرؤومىوتمتلك.جماعيةالمسؤوليةتكونفيمامتعددةرؤوسمعالتعامل

وربمابلادها.فيموظفيهامنكافعددبتشغيلالمتحدةالأممقيامضمانمثلسياسية

والبنكالنقدصندوقمننًجاحأأقلالمتحدةالأممأضت،المشكلةهذهبسبب

منكبيرةلمجموعةالتصويتقوةوتجعل.عاليةكفاءةذويمهنيينجذبفيالدوليين

لاالمتحدةالأممولأن.الطغاةلتحالفاتعُرضةالمتحدةالأممالديمقراطيةغيرالدول

يقرأشخصأولكنت)ربما.تفعلهامم.ًاريثكأحديهتملا،عخابشكلأحداًتمثّل

الىللعيانالظاهرةالأشياءبعضاستثنيناوإذاسابقاً(.أوردتهاالىالوثالْقبعضتطوعاً

العلية.فيتعملالمنظمةأنيمدوبها،القيامالمتحدةالأمممنالغنيةالدولتريد

!حر؟زتقدم

علىقادرينغيرغالبأهمالذينالبيروقراطييننساعدلماذاالفصلهذايناقش

لاحرازإتباعهاالواجم!الطريقةعلىالتحليلويدل.الملحّةالفقراءاحتياجاتتلبية

جهودكلبسببمنهحناالشديدالتواضعيكونأنينبغىومجددأ،.بعفالتقدم

ليستتقدملاحرازاقتراحاتيأنفيهشكلاومما.السابقفيالاصلاحمساعدات

الملاحظاتهذهوأوخه.الراهنالوضعمنأفضلنتيحةإلىتوديقدلكنها،كاملة

نقلإلىيسعونالذينالاصلاحيينإلىإضافة،الواقعأرضعلىالعاملينةثاّحبلاإلى

.ةثاّحبلاإلىالمخططينمنالسلطة
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وضعتالتيالغنيةالدولحكوماتعنالمشكلةمنكبيرجزءنشأربما

عنالتخلىأرجوكم،المانحةالغنيةالدولأيتها.المساعداتوكالاتصلاحيات

تضعالمساعداتوكالاتتجعلوالاٍو.العالمباقىتغييرفيالطوباويةالخيالات

وكالاتمنتطلبواأنوأرجوكمسياسيا.مغريةأنهالمجردمستحيلةأهدافاً

علىتركّزدعوهامثلاً،.للحلالقابلةالضيقةالمشاكلعلىالتركيزالمساعدات

التيالتدريجيةالسياسيةاتوالإصلاح،الكهربائيةوالطاقةالتعليم،الصحةمشاكل

بعفالمشاكلوإصلاح-بعفالنجاححققتحيث-الخاصللقطاعتروّج

والصيانة.العملياتتمويلرففالمانحينمثلالمتبقية

تُجديلاأخرىأهدافأيأوالألفيةتنميةأهدافعنالجماعيةالمسؤولية

الخاصة،برامجهاهقَعحتعما.ممفردهاكلمسؤولةالمساعداتوكالاتولنجعلنفعاً.

مختلفة،بقضاياالمختلفةالوكالاتتخصصتحالوفي.عالميةأهدافأجلمنولا

التنسيق.مشكلةمنأيضاًسيخففذلكفإن

تجعلطرقفينفكّرأنينبغى،الفاعليةالتخصموزيادةمنكللتحقيق

خدماتمي!دقتعلىتتنافس(الحكوميةغيرالمضظماتفيها)بماالمساعداتوكالات

تنفيذ"عقد"بمعينبلدفيمعينبشيءالقيامفيالماهرونأولئكويفوز،التنمية

عليهالاعتماديمكنلاّعفشىءتقدسمفييفشلونالذينأولئكويخسرالشىء.ذلك

.إنجازهفييتميزونشيءعلىالتركيزويستطعونالعقد،

تقييمإلىالمساعداتوكالاتتحتاججيد؟بعمليقوممننعرفكيف

تفعلهمانفعاً.تجديأشياءإيجادعلىلتحفيزهاالفقراءعلىبرامجهالتأثيرمستقل

بالثناءالجديرةالخطواتوحئ.ذاتيتقييمهومعظمهفياليومالمساعداتوكالات

تضمتزالمامستقلتقييماعتمادنحوالدوليينوالبنكالنقدصندوقبهاقامالتي

النقدصندوقتأسيسمنسنةستينوبعد.المنظمةداخلبالتقييمالمكلفةالوحدة

وكالاتوضعتإنماذا.المنالبعيدأمراًالمستقلالتقييميزالما،الدوليينوالبنك

مؤسساتيموّلخاصحسابفيميزانيتهامنجزءاًالدوليةوالمنظماتالمساعدات

لأخذ(التقييمبنتائجلهمعلاقةلاممثلينقبلمنانتقاؤهم)يتمالمستقلةالتقييم

وبرامجهم؟مشاريعهممنعشوائيةعينات
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رحمىتقممِمغيابفيحئفاعليةأكثردورلعبالأكاديميينةثاّحبلابوسع

لتقييمتقنياتهمباستعمالعامةخدماتمي!دقتالأكاكرمميونويستطيع.مستقل

وهم.المساعداتوكالاتقبلمنالمعتمدةالعملومناهجالبرامج،المشاريع

التابعةالبحثوأقسام،الأكاديميةالصحففيمقالاتبنشرفعلاًذلكيفعلون

بكل.الوكالاتلتلكيقدمونهااليالاستشاراتوفيالمساعداتلوكالات

يُنشروما.الراهنالوقتفيللمهمةمناسبةالمخارجهذهمنأيليست،الأحوال

إلىتميلالصحفلكن،العلميةالمعاييرلأفضلوفقاًمنتقىالأكاكيمميةالصحففي

بتقييميتصلوالذيالمساعداتوكالاتخارجمنالآتيالبحثقيمةمنالتقليل

أعمالها.

عنالابتعادلعدمحوافزالمساعداتوكالاتومستشاروأبحاثأقسامتمتلك

بعفالأبحاثإنجازيستطيعونأنهمرغم،المساعداتلمخططيالجماعىالخط

المساعداتوكالةةثاّحبلالاستقلاليةمنالمزيدمنحوسيكونحال.بأيالجيدة

تمويلفيالمساهمةالمساعداتوكالاتلكلالمفيدةالأفكارأحدوسيكونمفيداً.

والتنمية.المساعداتسياسةلدراسةمستقلةأبحاثوحدةوإنشاء،الأبحاث

المرءويستطيع.المساعداتلمراقبةأيضاًمستغلغيرمصدرالأعمالرجال

وهكذا،المساعداتمحصلاتتقييمفيحصةالخاصالقطاعلمنحسيناريوهاتتخيل

أنيمكن.ممافكّروا.جيدةنتائجلتحقيقالمراقبينجيشمنجزءاًيكونأنيستطع

الموجودونأولئكفيهم.ممن،المستقلينالمساعداتمراقيمنجيشقامإذايحدث

باستمرار.المساعداتوكالات.ممراقبة،للمساعدةالمتلقىالبلدداخل

بسببللغايةصعبةالخارجيةالمساعداتمشكلةأنمفهوماًيكونأنمل1

منمعلوماتعلىالحصولوصعوبةالفقراء،وضعف،التنميةعمليةتعقيد

العملأطركلالمهملاتسلةفينرمىأنوينبغى.الفشلمنوالتعلمالمستفيدين

تحقيقعلىفقطنركّزأنوينبغى.العالميةوالأهدافالمركزيةالخطط،الشاملة

معينة.منطقةفيالناسويريدهإليهيحتاجمامعتتماشىمحليةأهداف

وكالاتلتحميلالكافيةالقوةلديهمليسالفقراءأنالمظلمالجانب

مالاكتشافكافيةحوافزتمتلكلاالوكالاتتلكوأن،المسؤوليةالمساعدات
http://www.al-maktabeh.com



229!موظفونلديهمالفقراء،الأسواقمه!دلالأغباء:!خاس!نصل

،صغيرةتحسيناتعن/لبحثهوالأهمالاقتراحفعلاً.الفقراءيريدهومانفعاًيجدي

وأنيريدونهماعلىيحصلونالفقراءكانإذاماواختباربدقةتفخصهاثم

العملية.تكرارثم،تتحسنأوضاعهم

غربلةوينبغي.فعلهعليهمينبغىماللفقراءالمرءيقولأننفعاًيُجديلا

ومنحهمانصة،مصالحهمتحقيقيحاولونالذينأولئكلانتقاءالمساعداتمتلقى

شروطدون،أنفسهمعلىباعتمادهمالوثوقثم،حياتهملتحسينوالفرصالحوافز

التعليم"مقابل"الطعامبرنامجويسمحنفعأ.هذهمئلبرامجوتجدي.أخرى

عبرممكناًالخيارهذاويجعل،المدارسفيالبناتإبقاءبخغلاديشفيالفقرةللعائلات

فيابروغريسا"1برنامجويقدمذلك.تفعلالىللعائلاتوالمالالطعامتقدسم

نقديةأموالبتوزيعللفقراءفرصاًمشابهبشكل(محليةوإدارته)فكرتهالمكسيك

غذائيةمساعداتعلىويحصلون،المدارسفيأولادهميُبقونالذينالوالدينعلى

أيضاَ.للأطفال

المساعداتمصادرتوجهالىللآلياتأوسعاستكشافهناكيكونأنينبغى

وحرى.بشدةإليهويحتاجونيريدونهماباختيارلهموتسمح،مباشرةالفقراءإلى

وليسالفقراء،أيديفيوالتصويتالشراءقوةمنالمزيدتعىأنبالمشاركة

المساعداتمستقبليمثّلأنهأعتقدلكىسهلاً،ليسهذاعمل.وأطراستراتيجيات

الخارجية.

نُبطللاأنينبغى-النقّادمنالمخلصةالمحبةإلىالمساعداتوكالاتتحتاج

هذايبدووربماالفقراء.إلىالمساعداتتصلبحيثعليهمنضغطأنولكندورهم

نفعاً؟تجديالمساعداتجعلسنةعسينمنذنحاولالم-طوباويأنفسه

العولمةمناهضىمنالجيدةوالأخبار.العامةالسياسةفيتقدميوجدلكن

،الأفلامونجومالموسيقىفرقيحد،تعملالىالحكوميةغيرالمنظمات،الصاخبين

الاهتمامأنهي11/9بعدلمالعابباقيالمتزايدالغنيةالدولحكوماتواهتمام

أموالوصولعلىالغنيةالدولشعوبتشددحئالوقتحانيتصاعد.بالفقراء

الطرقإصلاحمسؤوليةتحملعلىالوقتفاتهلالفقراء.إلىفعلاًالمساعدات

الحوامل؟والنساءالمرضىالأطفالحياةإنقاذمنالتنزانيينتمنعالىالسالكةغير
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لمحة

الهندفيالفقراءتسا!،لخاصةالشركات

للفقراء.الخيريتمنونالنروالأجالْبغهلِغفلماغالبا9ًخرقاتلوباء7ث!ه!لا-ا

ضرباتتسزعمنغهآكن!ج!ذيوالتحفافبالإسمهال!ماب!ذيالطفل-و!باني

ءام!ألاوالنسجإمدادوتراجعالجصجعةفىأئلامالعينثن،مقلعىغور،بَطلا

لَغنيةسوءالإسهاللهبسبب،المو!منالطفلنعاويبراللمفنهة.بإلموادالحساسة

الطفل!تعرض،وعادة.طبيعيغيرببشكلأل!زهوالنضوص!ان!طفلسيكون-

إعدادويساهم.ويموثالصدمة"إلىالإسه!صالناتحالتجفافمنيعأنيالذي

الإسهال.ئسببي!لاوالفيروساتالبكتريانخمرفىأليد!نغسلدونماع!طلا

سنةرائعأكلَاباً،ميت!ثميغانجامعةفيالافصادكليةالسئ!براهالاد"،.كثسي.وضع

كيفوشرح.7الأرباحمجر!نؤ!ص!سالههرم:قاعدةغد"الثروةعنونه2005

تس!هثفهالهتيال!راءمشكلبعضاحياناً"حلمصلحتهامنأنالخاصةيلشككاتدجَهل

بهموَمئممالضملبعملالحرةلهسوقفيالبخلألهةم!يوتعاليثمِأ.لهعسا!كوكالات

للقيامالربححافزكصرغبم،ةن!ملاله!رأءمشصبعضحلفي!مساءاتوكالاث

مننتعلمهعماجيدأتنكيرابراهالاد"كتالها!عبفلك،ورغممتوفراْ.ليسبنلك

للاَخرر!.جيدةءاي!ئلاتحقيىْالشخصيهَالمصالحسلوكلِستطعِ-الحرةالأسويق

المتعثدللعملاقالفرعةالشركهَالمحثودة،3ليؤ!!ثسئكصمثالأئراهالاد"أ!ى-

الذيو،الصابونلينر"منتجأفيغايهْألبساطة،نثستانوباهـ3ئِونيلهؤ".الجنس!

يعانيي!لاالإسه!أوبنةبهحاربهَاسمهرتبطإذاوالسأرواجاًسيلعَىبفهلركت

والبكترياالصروسكانتائمارمنعفىحاسمعاملبالصابوناليث!وغسل!اء.منها

بينالوعيلزيادهَالترويجالهممتطاتإذانهاليؤ""هطستكولركأ.للإسهاللهمسببهَ

علىالشركةفهشمبطر!ذيالعن!جوهوللبكمرلا،المضلديلصابون!ائدحولها!لا

كبير.بشكلمبيعاتهاك!فيرفع!،ةي!نهلاالسووَ

الفقراءلدىولبع!يبثو.كماسهلاًليع!الصابوناستعماللحىالناس!ثعحويط

إلاألِدكهملِغسلونلاالفقراءومظم.الأمراضلنتقالعلمحولالكافيةلهععلومات

المرئيهْرِغبالجراثيممغطاةلكونام!نعوليسعليهاهظاهرةالأوساخكانتفيأ

العرئيةغيرالجرائعوتعدالمطفل.حفاضتغييراؤالعزحاضقمنالخروجنجفد

رل!ْعتليفر""فثسمَانشركةعلىوكانللإممه!.!برثياب!بةالإنتقل!آليةْالينين-صجطى

؟لا7؟قي.لا"لم"ى"،ْ-.السلوك.فلين
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أمخ!أ."رفهل"هتلسئان-علىنجان-8العموىت!لذ-الأفكاتثهص-لهيوجودألرك!أنبعد

وبالعمل.الصحهسطى!حافظالذفي!ضأ!-بعنئحهالثةعلىلهها"ئحصلطرقالمحجاد

فيالشزكةشرت"إلغكومهة،.محروالفنظماتالمسا!ك،وكالات،الحكومةمع

1لنعاة!)طوقلا!عْوي)صحهْلإعى.فها"يردامحبماتعليعيهَ،برامحتنظيم

ك!دَطيصنكيفالمدارس-طلابلتعليمكمخص!مننرثأأرسلالذى(الموفورة

.."يوْط!ال"-صابونيباسثعملىإلجروحوتقرخاتالبينالعغد-ة،اصراضئفدي

!ط!لاغعلكعنغكلفىلوحد-بالطهلأهلإلىللحليثهيرَعلاأطياءالفرىولفع!

ص!حيةنو.اديالبرنامجوأسعى.الأخرىالصحهمةوالمضاغلىَالإسهـالبالصابون

.القركة.في

فيأ!ضداْونججبالئعل،لثفر""خمدب!انجا!ل*إمنالمعمالصالوردط!اعيبم-!هلادْرا

ط!فمنكحميهممنتبجاسئععاكفىالقر!حثيْهلالأريهماحلجنىهقِلرط

.ال!صرض
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آلصاطص!آلفلى

اءمسا!ة!ففر

هنول.كعزلأعة1زرهنىوإنطكفعيوثطء،حبو*!فيثبسهـسر

،،997-،93،؟"نط!نيزوووتؤ

مبنمِةمنازلواجتازأبابا.أديسفيالفقرةالأحياءأحدعبرأمشيإنى

الأسقففيئقوببعضهافيويوجد،القشمنوأسقفهاالطينمنجدرافا

بعضوتتميز.رجَالاوالاحمنتمنمصنوعةأفضلمنازلمقابلوتقع،والجدران

تدالىالفقرقوالبتتحدىأنهالوكماأمامها،أنيقةأزهارحدائقبوجودالمنازل

منالمتواضعمسكخهاإلىبدعوتيمبتسمةةّدجوتقوم.اللمساتتكمثلتفسد

الأطفالمنحشدأمامالضيففىهشةتثيرالىالقهوةوتقذم،والطينالعصي

أجسادهمتسترلاالذينالأطفاليلعبحيثهنا،موجودالفقرإنالمبتهحين.

قاطنو.الصحيالصرفمياهمنجدولبحانبالأحمرالترابنيباليةخرقسوى

.ممرافقيتمتعونالذينالإثيوبيينمنه/ه12نسبةضمنليسواهؤلاءالفقيرةالأحياء

عمرهم،إلىنسبةاعتيادىغْيربشكليهزيلينالأطفالويبدو.(1)ىحصصرف

إنتاجويعاني.(2)التغذيةسوءمنتقريباأطفالهنصفيعانيبلدفيمتوقعهوكما

يكونوربما.الدوريوالجفافالأرضلهاتتعركهاليالتعريةمنإثيوبيافيالطعام

منه/ه14ويحصلإثيوبيا.فيالمرصْأزمةلشدةنظزاًالايدز،أيتامالأطفالبعض

منهمه/ه17بفقدانشكدونيرتبطوالذى،الطفولةأمراضلقاحاتعلىالأطفال

.(3)الخامسةسنتهمبلوغهمقبللحياتهم

11أحمدا"سفيانالاثيوبيالاقسصاديةوالخنميةالماليةوزيريلتقى،البلدةتلكفي

إثيوبيالاقتصادخطةلوضعالدوليالخقدصندوقمن)وسكرتيرة(رجالبصتة

امراجعة1منجزءاَالاحتماعويعد.الحكومةوإنفاقعائداتويناقشون.المستقبلي

الفقرلمحاربةسنواتثلاثمدتهاتفاق.مموجبالخامسةالدوليالنقدصندوق
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عائداتكانتوقدشديد.قحط؟ئارمنالاقتصادويتعافىالنمو".وزيادة

الحدودضمنوللبقاء.الخارجيةالقروضحالهيكما،المتوقعمنأقلالضرائب

الحكومى.الانفاقمن"أحمد"خففقد،الدوليالنقدصندوقمععليهاالمتفق

علىأحمدنوّثحيأنهمرغم،خففالنفقاتالدوليالنقدصندوقموظفوويؤيد

ص!دا11هوطاو!!حمجفع!او)غيرللفقر".المخصصالانفاق11حماية
المجتمعذلكمثلفيالفقرسيخفضنتائج/ييحققتقريباًإنفاقلأنآيللفقر"

ويقترح.القحطلحالةاستجابة"غذائيأمنابرنامج1علىالحكومةوتعملالفقير(.

إنفاقيعرّضلاحئحريصةالحكومةتكونبأنالدوليالنقدصندوقموظفو

بشحاعةينؤهالتقريرأنرغمللخطر)4(،"االكلىالاقتصادا"استقرارالغذائيالأمن

."االغذائيالأمنببرنامجيرحبونا"الموظفينفإنذلكبخلافأنهإلى

احتياطياتتشملالىلإثيوبياالنقديةالأهدافالدوليالنقدصندوق!دد

الانفاقعجزتمويل،المركزيللمصرفالداخليالدينصافيالأجبى،النقد

الخارجى.الحكوميوالاقتراضفواتيرهادفعفيالحكومةمتأخرات،الحكومي

النظامإصلاحالدوليالنقدصندوقمعأحمد"11للوزيرأخرىاتفاقاتوتتضمن

القيمةضريبةوإدخالالضرائبدافعتعريفرقمأتمتةفيها)بماالضريبي

الحكومية؟الرواتبفاتورةوتخفيف،العسكريالانفاقمنالتخفيف،(المضافة

الحساباتتسوية؟الموازنةقطعوحساباتوالاتحاديةالاقليميةالميزانياتتثبيت

التحاريةللمصارفالوسائلتوفر؟الصرفسعريحددالسوقترك؟والنقديةالمالية

هيكلةإعادة؟والأعمالالتجارةمصرفخصخصة؟المتأخرةالديونلتسوية

إثيوبيامصرفمنحالوطى؟ثيوبياٍامصرفهيكلةإعادة؟للتنميةإثيوبيامصرف

توصياتعلىبناءالتجاريإثيوبيامصرفإصلاح؟الاستقلاليةمنالمزيدالوطى

أهدافتحددالدوليالنقدصندوقمععليهايتفقمفصلةوخطةدوليةموسسة

،التجاريإثيوبيامصرفمنالقانونتنتهكقروضأيمنحعدم،العدديةالأداء

إثيوبيامصرفإلىالتجاريإثيوبيامصرفمنالمشتركالتمويلقروضونقل

التحاريةالتنميةلتحقيقالمدمجالعملإطارفيأوليةكخطوةالتجارةتحرير؟للتنمية

نقلمجالفيالحكومةدورلتقييدالاستثمارشروطكتابةإعادةنموأ؟الأقلالبلادفي
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تخفيفمصادرمنالاستفادةبمالوطنيةالجويةوالخطوطالبريديةالخدماتالكهرباء،

توازنحولالاحصائياتجمعطرقوتحسينالفقر؟محاربةفيواستعمالهاالدين

والصناعي.الزراعيوالانتاجالدوليةالاحتياطيات،النقديةالمؤشرات،المدفوعات

المنظمات،المدنيالمجتمعالفقراء،تستشيرفيماهذابكلالحكومةتقومأنوينبغى

سياقفيالفقرلمحاربةفعلهيجبماحولالأجانبوالمانحينالأنراد،،الحكوميةغير

2001/ينايرالثانيكانونومنالفقر.محاربةاستراتيجيةحولالسنويالتقدمتقرير

عملورقةوعشرينواحدمنالماليةوزيراستفاد،2003/نوفمبرالثانيتشرينإلى

مواضيعحوللهتقنيةنصيحة.ممثابةلتكونالدوليالنقدصندوقأعدهامنفصلة

.البنوكبينالأجنبيةالعملاتصرفسوفإلىالدخلضرييةتشريعمنتتراوح

أقصىفيالفقراءلخدمةفعّالةوكالةالدوليالنقدصندوقاعتباريمكنهل

الفرضيةلاختبارللاهتماممثرةحالةالدوليالنقدصندوقويمثّل؟الأرضأصقاع

وليستقليلةأهدافوجودظلفيأفضلبشكلتعملالاتالوك(1)الاَتية:

(3)تتحملها؟الىتلكمنأسوأالمسؤوليةتتحمللاالىالوكالات(2)؟كثرة

علىيجريماحولالمعلوماتنقصمنالقاعدةإلىالقمةمنالمخططونويعاني

تبنيهعنالدوليالنقدصندوقفعاليةارتفعت،سنرىكما،وبالفعل.الواقعأرض

محميراَتعانيفعاليتهلكن،(،)أخرىغربيةمساعداتوكالاتمنأقللأهداف

منللمخططينالمتوانرةالمعلوماتنقصومن(2)المسؤوليةتحملغيابمن

.(3)القمةإلىالقاعدة

واسعتجارياختلالحدوثلمنعأولاَالدوليالنقدصندوقالغربأنشأ

النقدصندوقعملمنالأولىالفترةوفي.الغربفينقديواضطرابالنطاق

أنحاءبقيةفيللدولالمساعداتتقدهـيمإلىتحولثم.للغايةناجحأكان،الدولي

للبلادالمدىقصيرةمفيدةمساعداتالدوليالنقدصندوققدمقدعمومأ،.العالم

الطويلةبالتنميةيتعلقفيماسيئاَكانأداؤهلكن،ماليةأزماتمنتعانيالىالفقيرة

لاتساعنظراًالماضيينالعقدينخلالالأمورساءتذلك،علىوعلاوةالأمد.

أكثروتداخلالهتعددأ،أكثرشروطهوأضحت،الدوليالنقدصندوقمهامنطاق

.مماللعملللفقراءالمسؤوليةلتسليمأليةالدوليالنقدصندوقيمتلكولاتطفلاَ.
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ثنيمفرطةثقةويضع.معيشتهمتحسينأوالطويلالمدىعلىمصالحهميخدم

قدأنهورغملمساعدتها.يسعىاليالبلادمشاكللحلبالثقةجديرةغيرحصائياتٍا

المخططينأحلاموأكثرأمحعريشبهاليومأداءهأنإلا،الجيدةالأشياءمنالعديدأنجز

.الغريالرجلمسؤوليةبحملالمثالية

بعلأمفى1ئنهـى؟ثد؟كؤي

وكالاتأتوى،العاصمةواشنطنالرئيسيومقره،الدوليالنقدصندوق

استعمالعلىالصندوقويشرف.الفقرةالبلادمنالعديدمعالتعاملفيالغرب

فواتيردفعالفقرةالبلادحكوماتتستطيعلاوعندما.الفقرةللبلادالماليةالموارد

الدوليالنقدصندوقيظهر،الغربيينللدائنينالواجبةديونهاخدمةأومستورداتها

البلدمعهايستطعبطريقةجديدمنالدينالصندوقويجدولالأمور.لتصويب

سنتينخلالإعادتها)ينبغيالقصيرالمدىعلىأموالاَالحكومةويقرض.تسديده

الصندوقويتفاوض.(5)تواجههالذيالماليالعجزاجتيازفيأربعلمساعدتهاإلى

الضراش!زيادةأوالإنفاقخفضعملياتمنسلسلةعلىالحكومةمعأيضأ

.(إياهيمنحهاالذيالقرضفيها)بماالدينتسديدمنلتمكينها

157إلىمدخراتهوتصل.الأموالمنالكثيرالدوليالنقدصندوق!كتلك

حئكقروضدولارمليار96منهامنح،للإقراضجاهزةدولارمليار

دول)معظمأعضائهجميعاشتراكاتمنالأموالوتأتيه.(6)2004آب/أغسطس

المدينين.بينبتدويرهايقومثم(لمالعا

:الفقيرةللبلادنشاطاتهفوائدعلىلعملهالدوليالنقدصندوقوصفويشدد

فيمشاكلمنتعافيلبلادقروضتوفيرالدولمطالنقدلصندوقالأماسيةالوظيفة11

وتسمح.المستدامالاقتصادىالنموشروطاستعادةتستطعبحيثمدفوعاتهاميزان

مناحتياطياتهابناءبإعادةللبلادالدوليالنقدصندوقيقدمهاالىالماليةالمساعدات

.(7)اامستورداتهافواتيردفعفيوالاستمرارعملاتهااستقرارتحقيقالأجبى،النقد

جعلأي،"الماليالانضباط11تعزيزالدوليالنقدصندوقدورمنجزء

يعملونالذينأولمكويكون.أموالمناقترضقماوتعيدفواترهاتدفعالبلاد
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أهملوإذاقيّماً.دوراًيلعبونلكنهمدائماَ،محبوبينغيرالديونتحصيلفي

شيئأ.الدائنونلهميقدملن،العواقبمنخوفدونديونهمتسديدفيالمدينون

بأنفسهم.تمويلهاللمدينينيمكنلامنتجةاستثماراتتمويلالقروضوتستطيع

الدينردللبلاديمكنفيما،العسرةأوقاتفيالبلادانتشالالقروضوتستطيع

التهديداتبينالوكالاتمزجيسهل،الخاصةالسوقوفي.الوفرةأوقاتفي

زبونويحافظ.المستقبليةالقروضفوائدعلىالمدينينحصولوالمفاوضات

بالتقيدمستقبليةغربيةقروضعلىالحصولإمكانيةعلىالدوليالنقدصندوق

وطأةلتخفيفالصندوقمنقىضعلىالحصولويستطيع،الصندوقبتعليمات

فيهيستطيعوقتلىٍاالدينسدادتأجيلأدق،بشكلو1)يعانيهاالىالأزمة

المدينصورةبسببالدوليالنقدصندوقإنصافدونالنقادينتقدذللث(.

فيه.مما،الدوليالمجتمعويساعد.الدائندممنقطرة(خريمصالذيالشرير

ويعد.الفقيرةالبلادب!قراضكبيرةسوقإنشاءعلى،الدوليالنقدصندوق

إرسالمنبدلاً-الديونلتحصيلالمثلىالغربيةالطريقةالدوليالنقدصندوق

البلدغزوحئأوالفقير،البلدجماركعائداتعلىللسيطرةالحربيةالسفن

حكومته.لتغيير

أنهاعلىفهمهاككن،القروضلمنحالدوليالنقدصندوقشروطيخصفيما

قرضأ،العملعنعاطلسكيرقريبمنكطلبوإذا.القرضإعادةلضمانطريقة

الاقلاع-الماللكيعيدتجعلهبطريقةسلوكهيغيرأنبشرطإياهمنحهتقررقد

اغ....لمععلىوالحصول،الشربعن

الجنوبيةكورياوساعد.الملحوظالنجاحبعضالدوليالنقدصندوقحقققد

سريعاَ.نموأبعدهاالبلدانوحقق،الثمانينياتفيالماليتينأزمتيهمافيوتايلاند

تلقيهورغم،1995-1994للمكسيكالدوليالنقدصضدوقمساعداتوكانت

القروضالمكسيكيةالحكومةوسددت.ناجعة،الوقتذلكفيشديدلانتقاد

الدوليالنقدصندوقتولّىجداً،وقريياًجديد.منالاقتصاديالنمووتحققمقدماً،

معوخصوصاً،النجاحبعضمع1998-1997سنىآسياشرقفيالماليةالأزمة

مجدداً.الجنوبيةكوريا
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فيقويةمؤهلاتيحملونالاقتصادفيدكاترةالدوليالنقدصندوقيوظف

تقدممتخصصةأخركطأقسامإلىإضافةمميز،أبحاثقسمويمضلكالمهى.التحليل

صندوقويعد.والنقديةالماليةأنظمتهاحولالفقيرةللبلادةمّيقتقنيةمساعدات

تتبعهاأنينبغىالىالطريقةحولالاقتصاديةللنصيحةجيداًمصدرأالدوليالنقد

)أحد.الماليالعجزدوامةفيإيقاعهاشأنهمنماوتفاديبديونهاللإيفاءالحكومات

يوجدالىالمدينةعاصمتهااسميطابقوالي،النصيحةبهذهيباليلاالمتخلفةالبلاد

.(الدوليالنقدصندوقفيها

الاقتصادياتلاصلاحطموحاًالأكثرالدوليالنقدصندوقمحاولاتلكن

تعزيزفيالأساسيةالوظيفةوحئالنظر.المنقطحالنجاحذاكتلقلمالفقيرة

أهدافأتضعالىالتطفليةالمخططذهنيةنتيحةللخطرتعرضتالماليالانضباط

المخططين،جميعومثل.الحكومةسلوكحولرئيسيةلمؤشراتاعتباطيةعددية

معالاقتصاديةللأنظمةالمعقدةالحقيقةملائمةعلىالدوليالنقدصندوقيعمل

شروطوتعكرالتعقيد.بذلكلهاشأنلاالىالعدديةللأهدافالمتشددةالمعايير

واضحاًليس،النهايةوفي.للغايةتطفليةبطريقةالداخليةغالباًالسياساتقروضه

.القروضتسديدفيتساهمالشروطتلككاشاإذاماحئ

معه،اتفاقياتفيالدخولعلىالبلادحكوماتالدوليالنقدصندوقيجبرلا

الدوليالنقدصندوقيبرمهاالىالاتفاقياتكانتوإذا.الطرفينبرغبةذلكويتم

يكون؟الاتفاقياتتلكمثلعلىالحكوماتتوقعلماذاأحياناً،معكوسةبنتائجتأتي

للحصولياثسةتسعىالاقتصاديةالأزمةتجعلها-الحكومةبصرقصرعادةالسبب

ويكون.الطويلالمدىعلىالمحتملةالعواقبعنالنظربغض،فوريقرضعلى

.القرضهذامثلعلىللحصولالوحيدةغالباًالطريقةالدولمطالنقدصندوق

لار؟ث؟ثلىومنكعكيلأكب!طو،منبكئبو

وترض."الدعم"اتفاقهوالدوليالنقدصندوقيقدمهالذيالقياسىالقرض

معهاتستطيعبطريقةالماليةلمواردهاالحكومةبإدارةمشروطالدوليالنقدصندوق

بسرعة.تسديده
http://www.al-maktabeh.com
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لاعندماأموالالفقيرالبلدلدىيبقىلا.طِمسبالدوليالنقدصندوقمنهج

منكالهتتدفقإلىالمركزيالمصرفويحتاج.دولاراتالمركزيمصرفهفييبقى

بشراءيرغبونالذينالفقيرالبلدمواطخويتمكنحئ،الأول.لسببينالدولارات

حئ،الثانيدولار.إلىالبيزو(الندعوهاالمحليةعملتهمتصريفأجنبيةسلع

تبديلللأجانببالمالتدينالىالفقيرالبلدوحكومةوشركاتمواطنويستطيع

.ديونمنعليهامالتسديددولارإلىالبيزو

يحتفظلا؟دولاراتمنلديهماكليخسرالمركزيالمصرفيجعلالذىما

النقد)احتياطياتالدولارمنالرعيةالبلدباحتياطياتفقطالمركزىالمصرف

فيالمحليةالنقديةالكتلةتدفقويديرللحكومةأيضاًالقروضيقدموإنماالأجبى(،

،الأصولمنشكلينالمركزيالمصرفيمتلك،المحاسبيةوباللغةالوطى.الاقتصاد

منواحدأوشكلاَ،للحكومةيقدمهاالىوالقروضالأجبىالنقداحتياطيات

المحلية.العملةهوالديون

إنفاقإيتمويلفيللحكومةالرئيسيالمصدر،الفقيرةالبلادمنالعديدفي

الرئيسي)المصدرالمركزيالمصرفمنالاقتراضهوالضرائبعائداتعنيزيد

المركزيالمصرفويقدم.(الأولالخيارمنأكثرالأجبى،الاقتراضهوالآخر

لاَليةوفقاًلهايسلمهاالعملةمنموازيأمقدارأويطبعللحكومةالاعتماد

الاقتصادعبرالناسأيديإلىالبيزوويتدفق،العملةالحكومةوتنفق.القرض

المحلى.

الأوراقمنالمزيدطبعإن؟بالعملةالاحتفاظعلىقادرونالناسهللكن

السلعمنالموجودالمقدارعلىالناسأنفقهاإذاللانخفاضالعملةبقيمةيدفعالنقدية

تنهارالذيبالبيزوالناسيحتفظولا.السلعمنالقليلتلاحقالعملةمنكثير-

المصرفإلىالبيزويردونلهذا.سلبيةفائدةبنسبةادخارحسابمثلهذا-قيمته

ي!دلونالبيزو،منبالمزيدالاحتفاظبعدملرغبتهمونظراًبدولار.لتبديلهالمركزي

منكانتكماتماماًبهايحتفظونالىالبيزوكتلةتصبححئبالدولارالمحليةالعملة

دونولكنللحكومةالاعتماداتمنالمزيدالمركزيالمصرفيقدم،النهايةفيقبل.

البيزو.مننفسهاالكتلةمعالدولار،احتياطىمنالقليلسوىلديهيكونأن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بهاالاحتفاظالناسيرغبلااليالنقديةالأوراقمنالمزيدطباعةعنوينتج

الدولار.منلاحتياطياتهالمركزيالمصرفخسارة

،11بولاكاجاك1الدوليالنقدصندوقىِفالسابقالمسوولرؤيةتلككانت

الدولارمنالمركزيالمصرفاحتياطياتوتنخفض.الماليةالصخدوقبرامجوالد

منبالدولارتبديلهابعدهاالناسيريدوالىالبيزو،منللكثيرطباعتهبسبب

.(8)المركزيالمصرف

المصرفمنالدولاراتلشراءيدفعخوفعنصردائماًهناكسيكون

الرئيسى.المتغيرهىبالبيزوالاحتفاظفيالناسورغبة.الحالةهذهفيالمركزي

وجوددوننقديةأوراقأيطعالمركزيالمصرفأنبالاشتباهالعامةلمدأوعندما

وتشبهتنفد.أنقبلالدولاراتلشراءسيسارعونالدولار،منلهاكافمقابل

قواربمنالقليلمعالتيتانيكمضضخمةبيزوكتلةمقابلقليلةدولاراًتحالة

تتراجعوهكذاالدولار(،لشراء)يسارعونالنجاةقواربإلىالناسويندفع.النحاة

الأشخاصعنعندهاالحظوسيتخلى.المركزيالمصرففيالدولاراحتياطيكتلة

الأجبى.الدينلخدمةأومستورداتهمقيملتغطيةالدولاراتشراءيريدونالذين

التدخل.الدوليالنقدصندوقمنعندهاالبلدويطلب

صندوقلبرامج؟خرمهمهدففيأيضاًالمفرطةالنقديةالأوراقطباعةتؤثر

قليلةسلعمقابلكئيرةأموالوجودويدفع.التضخمجماحكبح-الدوليالنقد

فيالرئيسىالعامليتمثلومجدداً،.التضخميسببمما،الارتفاعلىٍابالأسعار

رغبتهمازدادتوإذا.السلعلشراءبهاالاحتفاظالناسيرغبالىالأموالمقدار

السلع.لشراءالبلدإلىالأموالتلكتخرجلن،محافظهمفيبالأموالالاحتفاظىِف

الكبيرالماليالعجزأنهيالماليةالدوليالنقدصندوقلبرامجالأخيرةالرؤية

الحكومةوتمول.النقديةالأوراقطباعةزيادةإلىيدفعالحكومةفيهتقعالذي

منالمزيدبطاعةالقرضيمولالذى،المركزيالمصرفمنبالاقتراضالماليعحزها

الاحتياطياتلبناءالقياسيةالدوليالنقدصندوقوصفةن!فلهذا.الماليةالأوراق

المصرفمنالحكومةعليهاتحصلالىالاعتماداتحجمتقليصفيهيمجددا

الحكومية.الميزانيةعحزفيخفضأيتطلبمما،المركزي

http://www.al-maktabeh.com
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فييتدخلالدوليالنقدصندوقلكنتماماً،ومحايداًتقنيأكلهتقدممايبدو

الحكومةيجبرماوغالباً.(اقتطاعهعليهاينبغىما:ي1)للمالالحكومةإنفاقكيفية

زي!أوالخبزعنالدعمإلغاءمثلالشبى،التأييدتلقىلابأشياءالقيامعلى

باللائمةالدوليالنقدصندوقمنترضأيتلقىالذيالبلدفيالناسويلقىالطهو.

الشوارعإلىويخرجونالأشياء،بتلكالحكومةتقومعندمانفسهالصندوقعلى

الأهليةالسياساتصفوتعكيرويعد.الصندوقإجراءاتقسوةعلىاحتجاجأ

المالي.الاستقرارلاعادةالدوليالنقدصندوقخططفيالخطيرةالاشاراتإحدى

كدوثي؟ثنفدصند!ق؟تكر

ستةالاكوادورمنحالذيالدوليالنقدصندوقموظفويفضلهمكانكويتو

لآخرالقاسيةالخعليماتوتضمنت.2000-1960الفترةخلالدعمقرضعشر

والكهرباء.الوقودأسعاروزيادةالمعلمينرواتبتخفيض2000سنةقرض

أهليةجماعاتمن!ج؟لافثلأولل!ا!2000رياني/ينا!اكانون22في

يتظاهرونشخص(لافعشرةمنأمحيركانفيما،الكونغرسمبئإكوادورية

منأمحمرمعلهممحود"اجميل1دبمقراطيأالمنتخبالرئيسحكومةوتصدت.خارجه

للمسألةالمسلحةالقواتقادةوتنبه.شرطةورجلحنديألفوثلائينعس

"غوستافوالرئيسنائبليتولى2000/ينايرالثانيكانون23فيامخود"1وعزلوا

النقدصندوقلإصلاحاتالعملسيتابعأنهعلىانوبوا"1وأصر.الحكمنوبوا"

الدولي.

أسابيععسةمدةالإكوادورفيالمعلمونأضرب،2000ويام/رايأفي

العاصمةفيللمعلمينمظاهرةالحكومةوفرقت.رواتبهمتخفيضعلىاحتحاجأ

/يونيوحزيران15وفي.الشغبمكافحةوشرطةللدموعالمسيلالغازباستعمال

)مجددأ(،المعلمينثناياهفيضمعاماَ،إضرابأالاحتجاججماعاتنظمت،2000

أخرىمواجهةهناكوكان.والنقاباتالنفطعمالالأطباء،،الحكومةموظفي

وأرسلكيوتو.فيوالمحتجينالشغبمكافحةشرطةبينللدموعالمسيلبالغاز

العقيدوانضمالمضظاهرين.لتفريقغوتريزا""الوشيوالعقيدبقيادةوحدةالجي!
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وأحبط.ناجحةغيرانقلاب.ممحاولةوقامالمحتجينإلىذلكمنبدلاً"غوتريز"

"غوتريز".وطردالانقلابالجيش

شروطتطبيقالبلادوتابعت،الاحتجاجاتمنمؤقتاًالنجاةانوبوا"1استطاع

/نوفمبرالثانيتشرينفي،التاليةالانتخاباتفيالمحتجونوثأر.الدوليالنقدصندوق

"الوشيوالشبىوالبطلالسابقالانقلابقائدالناخبوناختارعندما

لهم.رئيساًغوتريز"

الوشيو1ضدالاحتجاجالأهليةالجماعاتبدأت،2004/فبرايرشباطبحلول

42005/أبريلنيسان20وفي.الدوليالنقدصندوقمجدداًلمحاباتهغوتريز"

إلىالرئاسيالقصرمن،المنصبفيسبقوهممنالعديدمثلاغوتريز"،1هرب

الأبد)9(.

وثني.الدوليالنقدصندوقضدالاحتجاجفيوحيدةالاكوادورتكنلم

برامجضدمظاهراتهناككانوحدها،2000سنةمنالأولىالتسعةالشهور

كوستاريكا،كولومبيا،،البرازيلبوليفيا،،الأرجنتينفيالدوليالنقدصندوق

بأندائماًالتأكيدنستطيعولا.(اوزامبيا)ْنيجيريا،مالاويكينيا،،هندوراس

النقدصندوقتأثيرعنإشارةالأقلعلىيعطىذلكلكن،الأغلبيةيمثلونالمحتجين

المحلية.السياساتعلىالدولي

المحلية.السياساتفيللتدخلالدوليالنقدصندوفدعوةبعدترهقنالم

بروزاً:الأكثرالسياسيةوالأزمةالدوليالنقدصندوقتدخلبينارتباطويوجد

الاجتماعيللافيارالموازيالعالمفيالغوصقبلبالطع،بأكملها.الدولةافيار

منقروضأفيهطلبتالذيالوقتفيالأمرينتعانيالحكوماتهذهكانت

الدوليالنقدصخدوقيتحملهالذياللوممدىواضحأوليس.الدوليالنقدصشدوق

الماليالانضباطعدملكنلاحقاً،الحظالسيئةالدولتلكيصيبالذيالاتهيارفي

في1985-1963الفترةمنه/فى77ليبيرياوقضتمشكلاتها.أقلبالتأكيديكون

.1985بعدتامبشكلالبلدينهارأنقبل،الدوليالنقدلصندوقبرنامجتنفيذ

النقدلصندوقبرنامجتنفيذفي1990-1980العقدمدةمنه/ه78الصومالوقضى

تمزيق.شرالبلدالحربأمراءبعدهاومزّق،الدولي
http://www.al-maktabeh.com
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سبع،الدولةانهيارأوفشلفيحالاتلانيكلبينمنأن4الجدوليظهر

سبقتالىالعشرالسنواتفيالدوليالنقدلصندوقبرامجتنفذكانتمنها

كلماالدوليالنقدصندوقبرامجتنفيذمدةطالتكلماوإحصائياً،انهيارها.

الدولة.انهيارمخاطرارتفعت

الشاملةإصلاحاتهفرضفيحذراًأكثرالدوليالنقدصندوقيكونأنينبغى

صندوقبرنامجيشبهتقدير،أحسنوعلىسياسياً.الهشةالأنظمةتلكمثلعلى

الأضلاعفيبكسورالمصابينللمرضىنصيحةمي!دقتالبلادتلكفيالدوليالنقد

نأالدوليالنقدصندوقويشعر.صباحكلللقلبالمنشطةالجمبازتمارينبتأدية

،الأحوالبكل.ماليةصعوباتيواجهبلدوكلأيمساعدةمنهتتطلبمهمته

أنواعنفسالدوليالنقدصندوقخلالهامنيطبقالىالمخططينذهنيةتترك

إمعانوعندأصلاً.المشاكلمنتعانيمجتمعاتفيسيئةآثاراًالبلادلكلالبرامج

تلكفيإطلاقاًالدوليالنقدصندوقيتدخلألاالأفضلمنسيكونبالأمر،التفكير

القضايا.

!تسعنياتحصَالعالمفيالدولةلألهيارالئملأليالحالاتكل.4جدول

الدولىالنقدصندوقتدخلسبقهاو!تي

صندوقبرامجتطبمىوقتشهدتالتيالسنةالبلد

السنواتفيالحوليلهنمَداختصادانهاربداية

(5/5)للألهيارالسابفهَالعشر

977،64أفغانس!ان

19815لاأنغو

199562بوروندي

198607لعبيرلِا

199095البونسبر

199147الصومال

198658السودان

199173زائ!ر

55المعثل

02الناميهَالبلادكلمعدل

90-1970الفعرةخص
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بعد41990سنةالدولةافياربعدمرعبةأهليةحربأسيراليونشهدت

مخبولونمتمردونوقطعشؤونها.فيالدوليالنقدصندوقتدخلمنسنوات

الأهلية،الحربتوقفوخلال.ًايْلاوضعالرعبلنشرالمدنيين(لافأيدي

0/083قضتالىوهيقروضاً،سيراليونلمنحمجدداًالدوليالنقدصندوقتدخل

واندلعت.للصندوقبرنامجتنفيذفي1998-1994الفترةخلالوقتهامن

السلامحفظقواتتدخلتحئتنتهلمو،1998سنةمجددأالأهليةالحرب

النقدصندوقزجj.2001سنة،بريطانيةقواتوبينها،المتحدةللأممالتابعة

مبتلياًالمجتمعذلكيكنالمجديداً.قرضأالبلدومنحجد.يد،منبنفسهالدولي

صلةلادواءمنحهرفضإلىالدوليالنقدبصندوقتدفعمتقدمةحالةفي.ممرض

؟بالمرضله

سنةبدأالذيالدوليالنقدصندوقبرنامجحولالإضاءاتبعضإليكم

البنوكدينبصافيالمتعلق200،/سبتمبرأيلولبنهايةالكميالأداءمقياسكان.

الاستعانةتقييدصعوباتيعكسوهذا،طفيفبشكلمرتفعأللحكومةالمحلية

كان...الميزانيةمعونةإنفاقفيالكبيرالتقىالتأخيرسياقفيالمحلىبالتمويل

الاحصاءمكتباستقلاليةلضمانالفواتيربتمريرالمرتبطالبنيوككاالمقياس

لضعفنظراًمفقوداَ،الأحوالبكل،200،/سبتمبرأيلولبنهايةالمركزي

اللازمة.التشريعاتإصدار

الذاتية،القدراتوبناءالبنيويةالهيكلةإعادةإصلاحاتتطبيقفيتقدمإحرازتم.

وفي.الرئيسيةالبنيويةالاصلاحمقالشرربعضتطبيقفيكبيرتأخيروجودرغم

متوسطالإنفاقعملأطرتطويرفيالعملاستمرقد،الاقتصاديةالإدارةمجال

.المدى

بالآتي:2004سنةسيراليونوضع"االاقتصاديةالمعلومات"اوحدة!صّخل

العملعنعاطلين،الريفيةالمناطقفيوخصوصأ،االسابقونالثواراالجنودبقى.

فيالكاملةسلطتهافرضعلىقادرةغيرالحكومةتزالولاكبير...بشكل

البلاد.شرقفيالماسمناجممنطقة
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منازلهمإلىعادواملاينعسأصلمنوخارجياَداخلياًشخصمليوناتشرد

حصلمماأقلتعويضاتعلىجسدياًالمعوقونحصلذلك،أثناءوفي؟القديمة

المذابح.ارتكبواالذينالجنودعليه

تلتالىوالاستقرارالسلاممظاهرورغم،ضعيفةالأهليةالمؤسساتتبقى

السلامحفظبقواتمنوطاًيبقىالأمنعلىالحفاظأنإلا،الحربانخهاء

السلابمحفظقواتانسحابومعأفرادها.عددقلةرغمالمتحدةللأممالتابعة

مؤخرامهمتهاتمديداتم2005سنةمنتصففيالمقررالمتحدةللأممالمَابعة

بالبلدالامساكعلىقادراًالرئيسكانإذاماواضحاَليس،أ2005تهايةحئ

ككل.

يكونوربما.الواقعلتفقدالاتصالالرجاءْ،الدوليالنقدصندوقإدارةيا

منها.واحدةليستسيراليونلكنلها،العونيدمدتستطعونأماكنك

هرلهتلأآ1غوهبمزة؟رق!م

لتسببهالدوليالنقدصندوقعلىاللومإلقاءبالتأكيدنستطعأننارغم

إلاذلك،تفاديعلىالعملعليهينبغىالذيالوقتفيالهشةالبلادفيبالفوضى

باللائمةالناسيلقيماوغالبأ.عادلةكلهاليستللصندوقالموجهةالانتقاداتأن

البلادحكوماتتمتلكولا.الحكومةيدذاتلضيقالدوليالنقدصندوقعلى

ولا.الدوليالنقدصندوقبسببوليس،فقيرةلأنهاالمواردمنالكثيرالفقيرة

الموجوداتوتستنفد،المركزيالمصرفاعتماداتدونالعيشالحكوماتتستطع

الأجبى.النقداحتياطياتمنأصلاًالمحدودة

المصرفواعتمادات،الميزانيةعجز،الحكومىالإنفاقمنالمزيجهوما

صندوقيعرفهلابشكلدقيقغيرالجواب؟متوازنةالحساباتيجعلالذيالمركزي

الدفعة11لنموذجالماليالمكافئالماليةالدولمطالنقدصندوقبرامجوتعد.الدوليا-لنقد

يكونلن،موثوقةالأرقامتكنلموإذا.المساعداتمخططويعتمدهالذيالكبرة"

إمكانيةفعلأتزيدالدوليالنقدصندوقشروطكانتإذافيماعندهاواضحأ

يقدمها.الىالقروضاسترداد
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واثقةتصريحاتإطلافمهارةالأطباء،مثل،الدوليالنقدصندوقمسؤولوينخى

،بالحساباتيتعلقالأمرأنمطولاًويشرحون.الماليةالأمراضتشخيموعلاجحول

المصرلهتيمنحهالذيالاعتماديكونأنوينبغى.اثنينزائداثنينمنقليلاًوكثر

احتياطيمستوىمنوأقلالمحليةالعملةعلىالطلبمنأعنرللحكومةالمركزي

المصرفيللنظاموبالنسبة.(الحاليالصرفلسعروفقاًالمحليةبالعملة)قيمتهالدولار

علىالمحلىالطب(الحكومةإقراضفيه)بماالاقراضتوسيعيتجاوزألاينبغيككل،

المصرفي.النظامفيالأجنبيةالعملةاحتياطياتمنهمنقوصأالبنوكواحتياطياتالعملة

الناسلأنالأجبىالنقداحتياطياتالمصرفيالنظامسيخسرجداً،كبيراًالدينكانوإذا

.المركزيالمصرفعبردولاراتإلىبها-وغبونلاالىالنقودسيحولون

الواقع،أرضعلىفعلاًيحدث.مماالدقيقةغيرالمعرفة(،)هنا:مشكلتانيوجد

المالية.البرامجنموذجنطاقخارجتحدثالىالتعقيدات(2)و

تكونولا.الأرقامباستعمالالأمورإدارةمكانكلفيالمخططونيحب

حولدقيقةمعلوماتعلىالحصولويكونتظهر.كمادقيقةالتخطيطحسابات

البلادمنالعديدفيالمركزيللمصرفالعموميةالميزانيةفيالواردةالبنودكل

أمين.جماركموظفوجودمثلصعباًالفقيرة

الأولىرحلاتيمنواحدةخلالغامبياىِفالمركزيالمصرفزرتأنىأتذكر

المركزيالمصرفقروض،المتداولةالعملةمبالغوكانت.الدوليالبنكلصالح

وكاش!عيى.بأمرأيتهوالذيالأستاذ،دفترفيمسحلةالأجنىالنقدواحتياطيات

وإعادةللمحيتعرضتأنهاعلىعلاماتوتحمل،الرصاصبقلممكتوبةالأرقام

فيالأرقاملمجموعمساوياًالأسفلفيالمجموعيكنلمو.عديدةمراتالحساب

.المركزيالمصرتبحسابا.تثقىوفقدت.الصفحة

الماليةالبرامجحولالدوليالنقدلصندوقالأساسىالتدريبكنيبويضرب

تحتفجأةغامضةبنودوتظهر.التركلالمركزيالمصرفحساباتعنمثالاَ

النقد)احتياطياتالمركزيالمصرفأصولتوازن"صاثني،أخرىابنود1عنوان

المركزيالمصرفديونمع(للحكومةالممنوحةالاعتماداتإلىإضافةالأجنى

أينأو"صافي،أخرىابنود1تعنيهمايعرفأحدلا.(البنوكوودائع)العملة
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11صافي،أخرىابنود1فيالتغيروكان.يلاَصلااليومصبيحةفيالمطافبهاسيستقر

عنالمأخوذالتركلالمثالثنيأخرىإلىمن.سنةالمحلىالاتراضفيالتغييربربعيُقدّر

بياناتلكلالمعدلحولالرقمهذاويعد.(1،)الدوليالنقدصندوقتدريبمحغيب

الماضية.الأربعةالعقودخلالالبلادكلفيالمركزيةالمصارفحسابات

صندوقويقدمذاتها.بحدثابتةليستالخاصةالدوليالنقدصندوقأرقام

الماليةالإحصاءات11مثل،الاحصائيةالنشرات:بطريقتينالبياناتالدوليالنقد

يقومونعندمابلدكلحولالصندوقموظفويعدهاالىوالتقارير،"الدولية

التغيرصافيمثلنفسها،الموشراتعلىالأرقاممجموعتاوتدل.لهبرنامجبوضع

تبقىذلكورغم.(المحليةبالعملة)المكافئالأجنىالنقداحتياطياتفيالرئيسى

دائماً.خلافموضعالأرقام

النقدصخدوقبرامجتعكسالىالحديثةالتقاريرمنعينةعشوائيأجمعت

ثنيالانترنيتعلىالصندوقموقععلىنشرتالىتلكمئلالفغالة،الدولي

فيالدوليةالماليةالاحصاءاتفيالموجودةبتلكبياناتهاوقارنتc2004فبراير/شباط

لصافيبعفالبلادفيجداًمختلفةتقييمات5الجدولويظهر.نفسهالوقت

النقدية.الدراسةفيالأجبىالنقداحتياطيات

يضعونالدوليالنقدصندوقموظفيأنتعىالنقديةالشكوكتلككل

الأجنىالنقداحتياطيات،المركزيالمصرفلقروضالمخصصةالمحبرامجأهداف

لأنهجداًمهمالأموالتدفقورقم.موثوقةليستأرقامعلىبناءالنقديوالتدفق

التضخم.زيادةأوالدولاراحتياطياتفقداندونالاقراضتوسيعأمانمدىيحدد

النقد-أوعلىالطلبنموتوقعفيكبيراًدوراًالمحلىالناتجإجمالينمويلعب

النقدصندوقموظفوتوقع،2003سرام/راذ(وفي.الأخرىالهامةالمتغيرات

وبحلول5.،ه/ه.إلىلماليالمحليالناتجإجماليفيالنمونسبةتصلأنالدولي

عسةوبعد.ه/!ئ3.5إلى2001سنةالمحققةالنسبةهولاءرفعc2003ب/أغسطس1

النموالدوليالنقدصندوقموظفووضع،2004/ينايرالثانيكانونفيفقط،شهور

لوضعمؤهلغيرالدوليالضقدصندوقإنالقوليمكنولاه/ه!13.3عتبةعندالمالي

البتة.موثوقغيرالفقيرةالبلادفيإحصاءأيأنإلا؟الاحصائياتتلك
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الأجنلهىألنقدلاحمَياطياتالمكافئةالمحليةالعملةنقطيرات.5جدول

لهمالبةالإحصاءاتببنالمفارنةالنقديةلهدراسةفى2002رياني/يلألث!كلألونفي

البلد.فيالدوليالنقدصندوقبهايقومالتىالمحلهةوالإحصاءاتالطولية

نسبةالإحصاءاتالإحصاءاتتاريخلهبلد

!رقالعحليةال!ولهةالتقر!ر

1.0-20049.8819.892رِلا/فبرشباطبلغاريا

8.12-200418.405100.21اير/فبرشباطيبوروند

94.8-20041.91.36اير/فبرشباطالغابون

220043.7703.20117.8كانون!ينالِرلبسوتو

2200432428513.7!ينايركانونمالي

،.6.56-6.6-2003/اكتوبر،تشرلِنلَركيا

1.671-1.0443-2003183.20/أغسطسآبغوايالأور

ينبغيالحكومةميزانيةفيالعجزإنتقولالىللحساباتوفقاًالأمورساءت

سينتجعائداتهامنأقلالحكومةإنفاقكانوإذا.الماليةلمواردهامساوياًيكونأن

المصرف)قروضالعجزتمولالىالمواردكلعنوينتج.الميزانيةفيعجزذلكعن

ذلك.علىتوافقلاالأرقاملكنخر.1عجزاغ(الأجبى...الاقتراض،المركزي

وفي.الأمرينلملائمةضبط"داة111الدوليالنقدصندوقبرامجتتضمنأنوينبغى

يساويالضبط"11كان،الحكوميةالماليةالإحصائياتمنالمأخوذةالرحميةالأرقام

الدينقيمةأوالماليالعجزمنتماماًواثقينلسنالهذا.(12)المحلىالدينمنه/ه55

تخفيضها.ينبغىالىالنفقاتمقدارمنواثقينلسناولهذا،الآنالحكوميالمحلى

تواجههاالىالمشاكلكلفيالدوليالنقدصندوقعلىاللومإلقاءينبغىلا

صندوقيتدخللموإذاالميبزانية.موازنةإلىلإلضرورةبرامجهتؤديلاوقد،الميزانية

تحصلقدالىوالقروضالمتوفرةبعائداتهامقيدةالحكومةستبقى،الدوليالنقد

.أموالعأيالخاالقطاعمنالدائنونيمنحهالنبتبذير،تنفقكانتوإذاعليها.

محدودةستكونذلكعائداتلكن،النقديةالأوراقطبعالحكومةوتستطع

أيضاً.الشبىبالقبوليحظىلاشيءوهو،التضخمنسبةارتفاعكنهاوسيكون

لصندوقالواضحةغيرالاحصائياتعلىالاتكال.ممفردهاالحكومةتستطيعولا

مامقدارتعرتتكنلمإذاحئ،الحقيقية.ممواردهامقيدةستكونلأنهاالدوليالنقد
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المعلوماتمعالتعامللطريقةنظراًحسابهرصيدالمرءيعرفلاوقد.تملك

صندوقحساباتتعتبرهك.الحسابسينكشفالكثير،أنفقإذالكن،المصرفية

صندوقتدخلدونفعلهالحكومةتستطعماحولدليلاًالدقيقةغيرالدوليالنقد

الدولي؟النقد

بعضطرببسثوك

علىيعتمدلاالشاملةالاقتصاديةالبرامجتخططأنهيالثانيةالمشكلة

نأمثلاً،تذكرؤا،الاقتصاد.وخارجداخلالناسسلوكعلىوإنمافقطالحسابات

سيدفعالنقديةالأوراقوطباعةللحكومةالواسعالمركزيالمصرفإقراضتأثير

النقداحتياطياتيستنفدممادولار،إلىمحليةعملةمنلديهمماتحويلإلىبالناس

كانمهما،المحليةالعملةمنبالمزيدالاحتفاظالناسقررإذاماذالكنالأجنى.

نأبالافتراضالمحليةبالعملةالاحتفاظرغبةالدوليالنقدصندوقويقدّر؟السبب

تفحصبعد،وللأسفثابتاً.سيبقىالمحلىالناتجلإجماليالعملةكتلةمعدل

،المتوفرةالسنواتلكلالدوليالنقدصندوقمنالمدينينبكلالخاصةالبيانات

بعجلةدراجةيقودللرجلمساريشبهالنسبةلهذهالتاريخيالمساقأنوجدت

.واحدة

إلىبالأسعاريدفعقدالوضععلىللسيطرةالطلبمنأكثرأموالعرضإن

.مماللأموالالحقيقىالعرضمقارنةيمكنكيفمؤكداًليسومجددأ،.الارتفاع

يواجههاالىالصعوبةفيالسببذلكيكونوربمافعلاً.بهالاحتفاظالناسيرغب

الانضباطإلىتهدفالىبرامجه.مموجبالتضخمتوقعفيالدوليالنقدصندوق

منأعلىالدوليالنقدصندوقلبرامجاللاحقالتضخموكان.الماليةالهيكلةوإعادة

فيالبلادمنعددأثهلتلعينةبالنسبةالتسعينياتفيالمتوسطةالبرنامجأهداف

.(13)لمالعا

وأرادوافجأةالمحليةبالعملةيحتفظونالذينالناسخافإذاماذاالعك!،على

لكنه،الخوفسببتماماًواضحأليس؟المركزيالمصرفعبردولارإلىتحويلها

بعحزلهاعلاقةلالأسباببسرعةالأجبىالنقداحتياطياتستتضاءل.يحدث
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شرقلأزمةجيدةوصفةهذهأنالاقتصاديينمنالكثيرويعتقد.الحكومةميزانية

فيكبيرأعجزاًتعاني(سياشرقبلادتكنلم.1998-1997سنىالمالية(سيا

احضياطياتواختفاءالمحليةبالعملةالثقةفقدانمنعانتأنهاإلاْ،الحكوميةالميزانية

الأجبى.النقد

نأهىالأجبىالنقدواحتياطياتالميزانيةعحزبينالعلاقةفيأخرىفحوة

وإنماوحسبالمركزيالمصرفمنالاقتراضعبرليسالميزانيةعجزتمولالحكومة

يدفعالذيببسلاًافورعموليسأيضاً.الخارجيةالقروضعلىبالحصول

البلادالأمرهذايطالولا.الحكومةسنداتلشراءالأجنبيةوالمصارفبالمستثمرين

-كبيرةإنفاقسياساتتنتهجالىوتلكسياسياًالمضطربةالبلادأوفقراً،الأشد

لكن.اللغويةستريتولرطانةوتستعمل،"ناشئةأسواقأ11لتكونمؤهلةغيرهذه

ومصارفمستثمروويساعد.ناشئةأسواقاًلتصبحمؤهلةتكونأخرىفقيرةبلادأ

السنداتبشراءالبلادتلكلميزانياتالماليالعجزتمويلفيالخاصالقطاع

ناشئةسوقأوأربعينخمسحوالىهناكإنالانترنيتمواقعأحدويقول.الحكومية

الارتفاعيسمحوقد.(مل4)نسمةمليار2.6معأسكانهاعددمجموعيبلغ)بلداً(،

لحكوماتالأجانبالمستثمرينقبلمنالحكوميةالسنداتعلىالطلبفيالمفاجئ

وزيادة،المركزيالمصرفقروضعلىاعتمادهامنبالتخفيفالبلادتلك

منالعكسوعلى.صارمةماليةإجراءاتلاتخاذالحاجةدونالدولاراحتياطيات

كما-الناشئةالأسواقفيالحكوميةالسنداتعنالمستثمرينابتعاديجبرقدذلك،

c98-1997سنىآسياشرقدولأزماتd994سنةالمكسيكأزمةبعدحدث

علىالحكومات-200،سنةالأرجنتينوأزمة،،998سنةالروسيةالأزمة

النقداحتياطياتمنبالتاليوالتخفيفمجدداً،المركزيالمصرفمنالاقتراض

الأجنى.

تقفزعندماالمركزيالمصرفاعتماداتمنللتخفيفالحاجةستكونكم

حدأيوإلى؟للحلوىابتلاعهبعدميلى،كبى،مثلالمحليةبالعملةالاحتفاظرغبة

الحكوميةالسنداتبشراءالأجانبرغبةتكونعندماالماليالعجزتخفيفينبغى

علىالحكوميةالسنداتأوالمحليةالعملةاقتناءفيالرغبةتعتمدوربما؟للغايةمتذبذبة
http://www.al-maktabeh.com
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منالتخفيفأوالمركزيالمصرفقروضعلىالاعتمادعدمفيالحكومةسيام!ة

وتخفيفالماليالعجزلتخفيفمستعدةالحكومةكانتإذا-دائرةإنها.الماليالعجز

أكثرللاحتفاظمستعدينعندهاالناسسيكون،المركزيالمصرفمنالاقتراض

الحاجةيقللمما،الحكوميةالسنداتمنالمزيدعلىوالحصولالمحليةبالعملة

العمليةهذهتوازننقطةإيجادإن.المركزيالمصرفوقروضالماليالعجزلتخفيف

بذلكالقيامعلىالدوليالنقدصندوقموظفىقدرةمنتعقيداًأكثرالمتشابكة

.الحساباتدفاترعلىبعفالأرقامبإضافة

مناقتطاعهينبغيٍماحولالدوليالنقدصندوقوصفاتأنالقصةمغزى

أساساتإلىغالباتستندالميزانيةعحزالخفففيومقدارالمركزيالمصرفتروض

كليفهمبأنهادعاءاتهعنالتخلىالدوليالنقدصندوقعلىوينبغى.ثابتةغير

الاجتماعيةالهندسةمرضمن؟خرفرعهذا-الماليللتوازنالمعقدالنظام

الطوباوية.

؟بن؟ثدوثى؟ثنفدصندوق!

يستطيعكانإذافيماهوالدوليالنقدصندوقلمنهجالحقيقىالاختبار

المفاج!تأكبرإحدكطعام،بشكل.الفوضىتعمهاقتصادفيالاستقرارتحقيق

الاقتصاديالسلوكعلىشروطهفرضفيضعيفاًكانالدوليالنقدصندوقأن

السىء.

والبنكالنقدصندوقمنكليقدمهاالىالهيكلةإعادةقروضنحللدعونا

:ي1)"البنيويةالهيكلة"إعادة!الترويجفينفسهالدوريلعبانلأنهمامعاًالدوليين

يقدمهاالىالهيكلةإعادةتروضولأن(الحرةللأسواقوالترويجالماليةالإصلاحات

ماهوالرئيسيالرقم.الدوليالنقدصندوقبرامجمادياًتدعمماغالباًالدوليالبنك

إعادةقرضمنيتحسنلمالميزانيةعجزأنللنظرالملفت.الميزانيةلعحزيحدث

.(15)99-1980الفترةخلالآخرإلىهيكلة

منمجموعةليتضمنالسيئةالحكومةسياسةتعريفنوسعدعوناتاليأ،

سعركانإذاما(2)؟ه/!5يتجاوزالتضخممعدلكانإذاما(،):المؤشرات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الرسمى،السعرعنه/ه40منأكثريزيدالسوداءالسوقفيبالدولارالتداولصرف

المخصصالسعر5!ه/هعنتزيدبنسبةيفوقالرحمىالصرفسعركانإذاما(3)

0/05عنيزيد.ممجالتتحركالفائدةأسعاركانتإذاما(4)و؟الصادراتلدعم

السياسةتصنيفيتم،الشروطهذهمنأيتحققإذا.التضخممعدلتحت

الىالسيئةالاقتصاديةالسياساتنوعبالضبطهووهذا.سيئةبأنهاالاقتصادية

والبنكالنقدصندوقيمنح؟خر،.ممعى.الدوليانوالبنكالنقدصندوقيستهدفها

نأإلا.المشاكلتلككلتصحيحبشرط"البنيويةالهيكلة"إعادةتروضالدوليان

تلكمنأكثرأوواحدأتخرقالىالبنيويةالهيكلةإعادةقروضمتلقينسبة

.(24الشكل)انظرخر1إلىقىضمنتتغيرلمالشروط

7.كا

ه*6

5.ة؟

!.

!!.

ْ.4(

حبم0.3

.،

0.2

1لهبكلةإعادةلفروضالنراكمىد!ل1

التراكميبالطدالكلىاق!صادهافيتشوهاتمعالبلاد.24الشكل

كهيكلة.إعادةلفروض
http://www.al-maktabeh.com



253الفقراءمسا!ةالسالس:لهفصل

صندوقنزعةهوالمحتملةالتفسيراتأحد؟المفاجأةهذهيفسرالذيما

استلمإذاخصوصاًجديد،قرضكلمعسابقأحدثمالتحاهلالدوليالنقد

النقدصندوققىضتسديدأنورغم.المتلقىالبلدفيالسلطةجددمسؤولون

غالبأتبدولاالبلادأنإلا،المتوسطأوالقصيرالمدىعلىيكونأنينبغيالدولي

ولكنهاالقديمةالقروضشروطتلبيةفيأخرىبلادوتفشلالسداد.علىقادرة

وباكستانالاكوادورمثلبلادوتلقت.الأحوالبكلجديدةقروضعلىتحصل

تنهلمأنهارغم،الدوليالنقدصندودتىمنالآخرتلوقرضاَالعقدينعنتزيدلمدة

(ثانٍقرضعلىللحصولالشروطتلبِّلمأنها)يعىللصندوقسابقبرنامجأك!

أزمةاشتدادفيساهمممانفسها،المشكلةمنأفريقيةفيمحيرةأمثلةوتعاني.()

الأفريقي.الدين

صندوقيكونأولاً،الأطوار.غريبةزبائنهمعالدوليالنقدصندوقعلاقةإن

حكومةتأتيثم،شعبيةبثوراتوالتسببالميزانيةعجزخفضفيقاسياًالدوليالنقد

)العجزمجددأعليهالسيطرةالدوليالنقدصندوقويحاول،الماليالعجزتزيدجديدة

.(الحكومةوليس،المالي

؟كف!كو؟ثلىمط

العجزسترفعزيادتهأنيعرفلأنهأيضاًالدينالدوليالخقدصندوقيراقب

الكثيرةالديونوتدفع.الدينعلىالفائدةكلفةبزيادةمستقبلاًللحكومةالمالي

.الإقراضعنالتوقفإلىالدائنين

البلدمديونيةكانتإذا-هذافيالخاصةمصالحهالدوليالنقدلصندوق

نفسهالصندوقويحمي.الدوليالنقدصندوقمستحقاتدفعيستطيعلن،كبيرة

دائماًالحكومةتقومأنعلىينصقروضهاتفاقياتفيقانونيطرشِعضوبهذامن

فيالدوليالنقدصندوقيفشلذلكومعالاَخرين.الدائنينقبل،له/ولابالدفع

هذاعلىالسيطرةهوالدوليالنقدصندوقدورمنجزءالبلد.أفلسإذامهمته

؟المعقولالمبلغهومالكن.معقولمبلغمنأكثرتقترضألاالحكومةبإقناعالجزء

السوال.لهذاجوابإيجادفيعصيباًوقتاًالدوليالضقدصندوقىواجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الغريبةالعلاقةنفسها.الدوليالنقدقروضْصندوقتسديدمشكلةهناكثم

يتم،القروضمنحأنتعىوبعفزبائنهالصندوقبينللتووصفناهاالىالأطوار

سيثةإشارةهذاويعطىتتم.لاالبنيويةالكليالاقتصادهيكلةإعادةعملياتلكن

الدولي.النقدصندوققروضتسديدتستطيعالىللبلاد

ةيئ؟ذث؟آلألفكط

فيهوالوضعهذامعٍالدوليالنقدصندوقبهاتكيفالىالطرقإحدى

لمصلحةالديونفيغارقاالبلديصبحوعندما.القديمةلتسديدجديدةتروضتقدسم

عليهالصعبمنيصبح،سابقةاتفاقيات.مموجبلهومديشاً،الدوليالنقدصندوق

لويرم!صسملالدوليالنقدصندوقكفالةأنورغم.الدائرةتلكمنالخروج

لموإذا.بنفسهقروضهيكفلأنههىالحقيقيةالمشكلةأنإلاجدل،مثارستريت

قرضتسديدالبلديستطعلاقدجديداً،قىضاًالدوليالنقدصندوقيقدم

البنك،الحميمصديقهالدوليالنقدصندوقيستدرجماوغالباً.السابقالصندوق

مقرمنمقربةعلىواشنطنقيعشرالتاسعالشارعفيمقرهيقعالذي،الدولي

المعونة.سلةمنكجزءللبلد"هيكلةإعادةاقرض1معأليقدما،الصندوق

الشارعلشقيقىالعاليالقرضتكرارمعدلهوالذاقىِالتسديددلائلأحد

قروضعددكانإذاجديدترضعلىالحصولتنخففإمكانيةولاعشر.التاسع

.(25الشكل)انظركبيرأ.الدوليانوالبنكالنقدصندوقيقدمهاالىالهيكلةإعادة

المشكلةهذهإلىالدوليالنقدلصندوقالتابعالمستقلالتقييممكتبأشار

وعرّف.(17)الدوليالنقدصندوقلأموال"الأجلالطويلةالاستفادة11بالمتعلقة

سنواتلسبعالدوليالنقدصندوقلبرنامجيخفحعبلدبأنه"االأجلطويلالمستفيد11

أربععلىالوصفهذاوانطبق.سنواتعشرتمتدفترةأيخلالالأقلعلى

.2000-197،الفترةخلالالدوليالنقدصندوقتروضعلىمدمنينبلدأوأربعين

سنةوفي.الأخيرةالسنواتفيشيوعاًأكثرالأجلالطويلةالاستفادةوأضحت

c2001صندوقيقدمهمانصفإلىطويلوقتمنذالمستفيدينقروضوصلت

الدولي.النقد
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مين!دبطالبنبويةالهكلهَإعادهَقروضتكرارمطل.25الشكل

1999-1980العَروض،من

ينطويالقروضبتكرارالدوليالنقدصندوقتيامإن،عالادمانيحدثكما

التفاؤلشديدةتوقعاتيقدمالدوليالنقدصندوقوكان.الذاتيالخداعبعضعلى

عنونتج.الصادراتنموو/أوطويلوقتمنذللمستفيدينالمحلىالناتجإجاليحول

تلكتنتهكالىللبلادالقروضمنحفيالصندوقشروطحولتنازلاتتقديمذلك

:القروضلمنحالذاتبخداعالعمليةهذهالمستقلالتقصِممكتبويصف.الشروط

برامجه.بشأنالتفاؤلفيالإفراطالدوليالنقدصندوقفيالداخليةالحوافز"تشجع

حزمةحولمتفائلةتوقعاتوتبى،للبرامجنسبياًالقصيرالزمىالاطارعنهذاوينتج

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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تحديدهاتمعندماوحئالمخاطر.منالتخفيفنزعةإلىهذاقاد...الهيكلةإعادة

المخاطرتقييمعرضيتملم،الداخليةالمراجعةعمليةخلالغالباً،العادةهيكما،بدقة

النقدصندوققبلمنالمتكررالإقراضأنالتقييممكتبولاحظ."الادارةمجلسعلى

بشروطه.للالتزامالبلادعلىالصندودتىنفوذإضعافإلىنحاالدولي

منالعديدفي:مرض"المخططينعلاماتإحدىالدوليالنقدصندوقعلىتظهر

ويدلأبداً.بلوغهيمكنلاهدفلتحقيقوتكراراًمراراًنفسهبالشىءيقومالبلاد،

."المدىالقصيرالاستقراراتحقيق1فيالسابقةالمحاولاتفشلعلىنفسهالتكرار

؟ثدله!نكنىةقر!غث؟ةبفف!ط!د؟زمة

نأدونيتزايدلأنهللتسديد،قابلاًالدينجعلإلىالاقىاضتكراريؤديلا

وهى،ماليعجزفيفقرأالأشدالبلادووقعتقروضها.خدمةعلىقادرةالبلادتصبح

الهيكلةإعادة"قروضإلىإضافةالدوليالنقدصندوقتروضمنالعديدتلقتالى

وتلقت.الماليالانضباطاستعادةضرورةأيضأعئوهذا،الدوليالبنكمن"البنيوية

.الصادراتضمانووكالاتالغربيةالحكوماتمنقروضأأيضاًفقرأالأشدالبلاد

والبنكالنقدصندوقأسقط1996سنةبعدأنهلدرجةجدأكبيراًديونهامقداروأصبح

والبنكالنقدصندوقودعاديونهما.منًإجزتاريخهما،ىِفالأولىللمرة،الدوليان

.11الديونفيالغارقةالفقيرةالبلاد11المالإلىتفتقرالىالمقترضةالبلادتلكالدوليان

الدوليينوالبنكالنقدصندوقمنالمعدلفوققروضاًتلقتالىالفقيرةالدولوبين

،11الديونفي"غارقةعضرةممانيأصلمنعضرةسبعأصبحت،البنيويةالهيكلةلاعادة

الىالفقيرةالدولوبينديونها.منًإجزالدوليانوالبنكالنقدصندوقأسقطوالى

،(القروضلعدد)نسبةالدوليينوالبنكالنقدصندوقمنالمعدلمنأقلقروضاًتلقت

مشكلةهذايعكسوقد."الديونفي"غارقهَعشرةسبعأصلمنفقطكانيأصبحت

الديونلتكديسقابليةكثركانتالضعيفةالاقتصاديات-فعلاًالمحيرةالانتقالْية

لا،الأحوالوبكل.للمساعدةطلباًالدوليينوالبنكالنقدصندوقإلىوالتحول

البلاد11ديونمنمهمجزءإسقاطينبغيلأنهالقروضمنحفيحكمةهذايعكس

حالاتفيحئ-مباشرةالدوليينوالبنكالنقدصندوققبلمن"االديونفيالغارقة
http://www.al-maktabeh.com
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عبءمنالتخفيفعلىالفقيرةالبلادمساعدةعنوبعيداًوأوغندا.غانامثلاناجحة"1

"البلادديونزيادةفيبنفسيهمايساهمانالدوليانوالبنكالنقدصندوقكان،الدين

.11الديونفيالغارقة

بعضبتلبيةبعفديونهالاسقاطموُهلةالديونفيالغارقةالبلادأصبحت

ذلك(عنتراجعتثمأولأحققتهاو1)تحقيقهافيفشلتالىنفسهاالشروط

الموافقةتمت،2005سرام/راذآمنوبداية.الأصليةالقروضعلىحصلتعندما

وعسونأربعةقدرهإجمالي.ممبلغ،دولةوعشرينلسبعالدينتخفيفعروضعلى

.("8)المستحقالدينثلثىبحوالىرّدقُيففخ-دولارمليار

شاملاًحلاًيكونأن"الديونفيالغارقةالبلاد11ديونبإسقاطمفروضاًكان

الدوليينوالبنكالنقدصندوقتوقعاتكانتماوغالبأ.الديونلمشكلةأخيراً

النموهذاوكان."الديونفيالغارقةالبلاد11فيالمحليالناتجإجماليبنمومتفائلة

الناتجإجماليإلىنسبةالدينمعدلاتعلىبالمحافظةالبلادلتلكسيسمحالمأمول

النمو.يحفّزلمالدينتخفيفلكن.الحاليةمستويانهاعندالمحلى

أولإطلاقمنذالدوليالنقدصندوقرعايةتحتالبلدوكانمثالاً.بوليفياتعد

النقدصندوقوتوقع.1998سنة"الديونفيالغارقة"البلادعنالديونلاسقاطعملية

،2003-1999الفترةخلالبوليفيافيالفرددخلفيسريعنموتحقيقالدوليانوالبنك

.(26الشكل)انظرالمعيشةمستوياتتراجعتذلك،منبدلاًلكن

لأنحقيقيةمشكلةسببمماالنموتحفيزفيالديونتخفيفعمليةفشلت

فيالدين.ممشكلةتسببقدكانالذيهوالنمودفعفيالأصليةالقروضفشل

لقروضالمفضلالمقصدوهيأفىيقية،فيذلكرأيناأنلناوسبق.الأولالمقام

مناهنّكميالذيالنمودفعفيأيضاًفشلتوالى،الدوليينوالبنكالنقدصندوق

صندوقأهدافتحقيقفيالبرنامجبلادفيالنموفشلعام:نمطهذادينها.خدمة

،التسعينياتخلالالدوليالنقدصندوقبرامجفيعاموبشكل.الدوليالنقد

0/02كانالفعلىالنمولكنلهوكله،المحلىالناتجإجماليفيالمستهدفةالنمونسبةكانت

النموأنعئهذاأيضاً،ه/ه2بحدودكانالسكانعددنموإنوحيث.(!9)طقف

الصفر.منقريماًكانالفرددخلفيالفعلى
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الثولى-!نفصنثوىَيتوقعهكما!ؤدلخل

---الفطي!فردلخل
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.الدوليانو!بنكالنفدصندوقنوقعهكما!فرددخلمؤشربوليفيا:.26!شكل

)تحسين("تطويربرنامجظهر،،996سنةالشاملالديونتخفيفبرنامجبعد

البلادمنللمزيدأوسعإعفاءاتمنحالذي01999سنة"الديونفيالغارقةالبلاد

فيالغارقةالبلاد)تحسين(اتطوير1برنامجحئيكنلم،الأحوالبكل.الفقيرة

5/5100نسبتهماتلغىأن2005تموز/يوليوفيالثمانيمجموعةوقررتكافيأ."الديون

والىدولار(مليارأربعين"تساويالدخلمنخفضبلداًعشركانيةديونمن

فيالغارقةالبلاد)تحسين("تطويربرنامجمنللاستفادةآنذاكمؤهلةكانت

أفريقيأ.بلدأعشروأربعةبوليفياالقراروثهل،"الديون

ذلكورغم،الستينياتمنذديونمشاكلالمنخففمنالدخلبلادتعاني

لمقترضينالآخرتلوالقرضمنحعلىيشددانالدوليانوالبنكًالنقدصندوقبقي

الأخرىالعديدةأمثلتناأحدأيضأذلكويعد.(2ْ)بالثقةجديرينغير(المدينين

مسبقاً-وضعهاأهدافلتحقيقمواردهجلبصبالمساعداتمجتمعقيامحول

منحالدوليانوالبنكالنقدصندوقوتابع.المساعداتبقروضالتنميةا"11تمويل

متزايدةلصعوباتالبلادتلكتعرضرغم،القديمةالقروضلتسديدجديدةقروض

ديونها.سدادفي
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الدخلقروضالديونإعفاءاتمنالمتزايدةالنسبةدمرت،المرحلةتلكعند

كبيرةحوافزالمدينينلدىيكونولنشىء.أيلتمويلثقةموضعكأداةالمنخفض

يدعوه)مادوريبشكلتسقطديونهمأنيرونعندماعليهممالتسديد

فقرلبلدالممنوحالقرضتسميةتعدلمو.("الأخلاقيةالمجازفة11الاقتصاديون

،مساعداتوكالةوهو،الدوليالبنكيمنحأنوينبغى.صحيحة"القرض"ب

إدارةأفكارأفضلأحدذلك)كانقروضأوليسفقط،فقراًالأشدللبلادهبات

الذي،الدوليالنفدصندوقيخرجأنوينبغي.(الخارجيةالمساعداتحولابوشا"1

الأشدللبلادالأموالإقراضمجالمن،مساعداتوكالةيكونأنبهيُفترضلا

سببأييوجدهل.القروضتلكتستحقلاالىللبلادالأقلعلىفقراً،

؟المساعداتتلكمنالاستفادةفيتاريخياًفشلتالىالبلادمساعدةفيللاستمرار

؟رجثنهى!له!؟صرخي

الأرجنتينفشلكانالدوليالنقدلصندوقالحديثةالأخرىالإخفاقاتأحد

النقدصندوقنSj.2001/ديسمبرالأولكانونفيالحكومىدينهاتسديد

الأرجختيى،الماليالاستقرارتحقيقإلىالهادفالمسعىفيبفاعليةمشتركاًالدولي

غيرسنواتوبعد.،999-،958الفترةفيدعمقرضعشرعسةالبلدومنح

.1991بعدالماليالاستقرارمنبعقدالأرجنتينحطت،الماليةالفوضىمنسعيدة

لصندوقآخرونزبائنواجهعندماحئ،الدوليالنقدصندوقعينقرةوكانت

لكن.الأزماتآسياشرقودولالبرازيلروسيا،،المكسيكمثلالدوليالنقد

الذي،"منعم"اكارلوسالرئيسوزاد.1999سنةالمتاعبتواجهبدأتالأرجنتين

محاولةفيالعامالإنفاق،الماليالاستقرارمنبعقدعهدهفيالأرجنتيننعمت

نحوالناخبونتحول،مسعاهفيفشلوعندما.ثالثةرئاسيةفترةعلىللحصول

صندوقفيالبارزالسابقالمسؤول،"موسىا"مايكلووصف.آخرينسياسيين

الاهتماممستوىالانتخاباتسنةمخاوفاخففت1حدث:ماالدوليالنقد

التدبر.ممعاييرمتعلقأذلكوكان...الأرجنتينيينالسياسيينلدىعادةالمنخفض

و1999سنيالناشئةالسوقمستثمريمنبكثرةالأرجنتينواستدانت.(21)ا"المالي
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بالتزاماتهاالوفاءالأرجنتينتستطعلن-اللعبةانتهت،المرحلةتلكوعند.2000

ينبغىكان،الغريبةالناشئةالأسواقوبلغة.الخاصالقطاعمنالأجانبللدائنين

النقدصندوقعلىيجبوكان."اشعرهماحلاقة1الخاصالقطاعدائىعلى

خطةوضعذلك،منوبدلاً.قروضهمنحيوقفأن،المرحلةتلكفي،الدولي

صندوقمنمليارأعشر"أربعةتتضمندولارمليارأربعينبقيمةإنقاذسلةلتقدسم

والبنكالبيىالأميركيالتنميةمصرفمنملياراتعسة،نفسهالدوليالنقد

دائىمندولارمليارعشرينعلىالحصولوتوقعإسبانيامندولارمليار،الدولي

.2001/ينايرالثانيكانون12فيذلكإعلانتم-الخاصالقطاع

الآرجنتينيةالحكومةدينعلىفائدةبسعرالدائنونطالب،2001سنةفي

تسديدفيتأخرهناككانوإذاآخر.مماثلقرضأيمننقاطبعضرأعلى

منالأولالنصففيبالانتكاسةأشبهالأمركان،2000سنةأواخرالمستحقات

وبحلولالأجبى.النقدواحتياطياتالمصارفودائعوانهارت.2001سنة

جيدةمحصلةإلىالتطلعاتتكنلم11اموسى"ا:1يقولوكماc2001أغسطسآبا

تروضهمنالتخفيفالدوليالخقدصندوقعلىينبغيوكان."خيالمحضسوى

.200،/يخايرالثانيكانونإنقاذسلة.مموجب

منالدوليالنقدصندوقزاد،200،(ب/أغسط!وفيذلك،منبدلاً

دولارملياراتثلانةوقدمدولار،ملياراتحمسةعنيزيد.مماللأرجنتينقروضه

قالوكما.عالخاالقطاعمنللدائنينالأرجنتينديونجدولةإعادةلدعمإضافية

الكبيرالاضافيالدعملتخفيف،الأخلاقيةالشجاعةفيانقص1هناككان:ااموسىا1

.11النجاحفيمعقولةفرصةأيلهايعدلملسياسات

فيالأرجنتينفشلتأخيرهو200،؟ب/أغسطسلسلةالوحيدالضأثيركان

شهورلبضعةالأجانبللدائنيندولارمليارولانينواحدالبالغةالمستحقاتدفع

وكانون/نوفمبرالثانيتشرينثنيديونهامستحقاتدفعفيالأرجنتينوفشلتفقط.

بيونسأقاليمفي2001سنةأواخرشغبأعمالوثارت.2001/ديسمبرالأول

هناكوكانت.الرئيسواستقال.الأموالونهبواالنوافذالمشاغبونوحطم(يرس.

.أيامعشرةغضونفيواستقالواالسلطةرؤساءثلألةتولىأنبعدسياسيةمهزلة
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الأرجنتينقدمت،الأزمةذروةفيالجانبينعلىالضوضاءمنالكثيربعد

كلعنسنتاًوثلألينعسةالسنداتلحاملى.مموجبهتدفع"اارفضأواقبل11عرض

فيمثيللهايسبقلمللدائنينخسارةتمثلوهىX2005/ينايرالثانيكانونفيدولار

لعبماوغالباَ.العرضالسنداتحامليالدائنينأغلبيةوقبلت.مماثلةتجربةأي

الداثنينبينالحكمدورالسابقةالنقديةالأزماتفيالدوليالنقدصندوق

حساباتهسوءبسببربماالحيادعلىالمرةهذهوبقى.المدينةوالحكومات

.(22)الأرجنتينية

ثي؟ثدوAثنقدسكزدو

يساعد-العالميالماليالنظامفيمفيدأدورأأحيانأالدوليالنقدصندوقيلعب

مالىٍاالعالمويحتاجأزمتها.منالخروجفيمرقتأنقدياًعجزأتواجهالىالبلاد

الدولي.النقدصندوقمثلالعالمىالماليةالأزماتمديريشبه

الماليةالأزماتحلفيمهمتهحدوديتجاوزالدوليالنقدصندوقلكن

فكرةتدفعهديونها،دفعمنتتهربلحكوماتمتكررةقروضاًليقدمالأمدالقصيرة

لآحالأموالأيقدمأنهذلكمنوالأسوأ."البنيويةالهيكلةا"إعادة!يروّجأنه

وتحفيزالفقرامحاربة1"أوريليانا":حمّاهاالىتروضهعبرفقراًالأشدللبلادطويلة

الدوليالنقدصندوقويمول.البنيويةالهيكلةإعادةلقروضالجديدالاسم-االنموا

11الشعبيةالمشاركة11وتقوية،هيكلقإعادةبقروضالبلد"املكية1لتوسيعبرامجالاَن

منواسعاًحيزاَأخذموضوعيوجدولا.(23)االفقرامحاربةعلىالتركيز11وزيادة

سنقول."الشعبيةو"المئ!اركةالدوليالنقدصندوقشروطالتناقفبينمثلالنقايق

.الحرةإرادتكم.مملءستفعلونهبأنكمونعدكم،عملهينبغىمالكم

صندوقإلىينتشرالبيروقراطيينهذيانوباءأنإلىالمشاركةموضوعيشير

ماأبعدوهي،البيئيةبالسياسةحئمعنيأنفسهالصندوقويعتبر.الدوليالنقد

.(24)الأساسيةمهمتهعنتكون

لمنحالدوليالنقدصندوقيضعهاالىالشروطمنجدأالطويلةالقائمة

مقدمةفيالاثيوبكاالمثالنيموضحهوكماالنمو"،وتحفيزالفقرامحاربة1قىوض
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إصلاحاتتحقيقمنبدلافردوسلبناءمحاولةقرضكلمنتجعل،الفصلهذا

شىء،بكلالقيامفأكثرأكثريحاولالدوليالنقدصندوقأنويبدو.تدريجية

الفصلفينظرةعليهمألقيناالذينالمساعداتبيروقراطيىحالهوكما

السابق.

ئممتنت!بث

منأمحمرواحدهدفعلىالتركيزمناستفادالدوليالنقدصندوقأنرغم

أمامللمسؤوليةتحملهعدممنأيضاً،،يعانيأنهإلا،الأخرىالتنميةوكالات

القمة.إلىالقاعدةمنالاقتصادإصلاحمحاولتهفيالمحتملينالفقراءالمستفيدين

ماحولالواثقةالدوليالنقدصندوقتصريحاتوتحمل.أهميةًالغايةالوسيلةوتفوق

الى،الغربيالرجلمسؤوليةأصداءبعضطياتهافيبهالقيامالحكوماتعلىينبغى

الوطنيةوأميركاأفريقية(سيا،شعوبمنفيهاايتوقع1("بفافويليام11)بكلمات

.(25)االوطىاالخطأمقابلالغربيةبالحقيقةالاعتراف

كبيربشكلتعاملانهلتبسيططريقةيجادٍاالدوليالنقدصندوقعلىينبغي

الىالفقيرةالبلادبعضهناكأولاً،.تطفلهمنتخففبأساليبالفقيرةالبلادمع

التدخلعدمالدوليالنقدصندوقعلىينبغىومؤسساتياًسياسيأضعفاَتعاني

فاعليةعدمالمنخفضىالدخلبلادديونتسديدفيالاخفاقوأظهرإطلاقأ.فيه

فقراً.الأشدالبلادفيالقروضتسديدلضمانالدوليالنقدصندوقشروط

البلادوليس،الناشئةالأسواقالدوليالضقدصندوقعملاختصاصأنويبدو

صندوقعلىينبغيحيث،أفريقيةفيالبلادمعظمالأخيرةوتتضمنفقراً.الأشد

زمامتتولىالتقليديةالمساعداتوكالاتويتركأمتعتهيحزمأنالدوليالنقد

.هناكالأمور

شروطهمنللتخلصطريقةإيجادالدوليالنقدصندوقعلىينبغىثانياً،

بأيقروضهاستردادلضمانفعّالةليس!ثروطهأنرأيناوقد.المعقدةالتطفلية

وأحد.الدوليالنقدصندوقلعملضروريةإفاالقولالصعبمنلهذاحال،

-يقدّرعندماالدعمقروضالدوليالنقدصندوقيقدمأنهوالاحتمالات
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ويبقى.تسديدهالأرجحعلىسيتمالقرضأن-(خردائنأىيفعلكما

دونالخاصةأمواليأنفقمثلماتمامابه،مرهوناًالقرضتسديدفيالمدينأسلوب

منيستطيعتنفيذ(ليةالدوليالنقدصندوقويمتلكفيزا.شركةمنتدخل

ويمتلكله.الدينردفييفشللبلدمستقبليةقروضأيمنحرفضخلالها

ينبغىالذيالدائنأنهفييتمثّلأيضأ(خرقوةمصدرالدوليالنقدصندوق

لاالذيللبلدقروضأالخاصالقطاعدائنويقدملنولهذاأولاً،لهالتسديد

منعفينفعاًهذايجدىالا.للصندوقأموالمنعليهماتسديدفيجاداًيكون

الأشدالبلادأنإلىيعودذلكسببلكن،"الديونفيالغارقةالبلاد11كارثة

منالمزيديقرضهاألاينبغىالدوليالنقدصندوقبأنجادلتالى-فقراً

.(الخاصالقطاعمنبالدائضينالاتصالتستطيعلا-الأحوالبكلالأموال

حالفيوخيمةالعاقبةوستكون،التجارةحياةأكسيرالمورديناعتماداتوتمئل

لشبكاتالجوانبالمتعددالعقاباستراتيجيةكبيرحدإلىهذاويثمبهقطعها.

إذا-الخاصالسوقفيالتنفيذ(ليةذلكويشبه.3الفصلاهشَهلانالىالتجار

علىالحصوليستطيعلن،الافلاسوأعلنللداشْينعليهماتسديدفيالمرءفشل

علىينبغىربماكافياً،ذلككليكنلموإذا.طويلةلفترةجديدةقروض

نصائحمعجديدقرضمنحرفضعقوبةيقرنأنالدوليالنقدصندوق

الابتعادإن.الضمانةمننوعتقديمالحكومةإلىالطلبمثلالسوقمنمأخوذة

بصندوقسينأكطالدينلتسديدمبسطة؟ليةاعتمادنحوتطفليةشروطفرضعن

نتائجلهكانتوالذي،الفقيرةالبلادسياساتفيالتورطعنالدوليالنقد

الدولي.النقدصخدوقثوراتظاهرةفيرأيناكما،كارثية

وأنهبالنفسالمفرطةثقتهمنالتخفيفالدوليالنقدصندوقعلىينبغى

الذيالكليالاقتصادتحليلعلىبناءللفقراء،الأفضلهومابالتفصيليعرف

تحقيقفيالضيقةمهمتهإلىالعودةعليهوينبغىالطوباوىِ.التخطيطيعتمد

لعبالدوليالنقدصندوقفيالموهوبونالمهنيونويستطيع.النقديالاسشقرار

الأسواقبلادخيرفيهلمامفيدةمساهمةيقدمواوأن،بفاعليةالبسيطالدائندور

الناشئة.
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والماساةالبهجة:ألمداواة

يلأخطمنعثهد!سلاءمهلبلأثموع،عهنلاه!ضه!فن

1نهيما.؟حزهؤآق!شعوخونسعو

؟؟خرهـررز؟رلهطكهربز!هدز

منبالقربأوغندا،جنوبفيالميدانينالبخاثةمننريقعثرc1989سنةفي

لمو.القشمنكوخفيوحدهيعيشعجوزرجلعلىبالصدفة،التنزانيةالحدود

زوحتهتوفيت:قصتهالفريقأخبرواالجيرانلكن،العقليةلقواهمالكأالرجليكن

:القرويونقال،الرجلمستقبلعنالسوالولدىالايدز.بسببالثمانيةوأطفاله

.11مجدداًيتزوتخ!النا

أفريقية،جنوبسويتو،فيصحيةعيادةفيجالسأكنتسنة،عشرةأربعبعد

-ي"إتش-1فروستحملأنهاأخبرتىالى"كونستانس"تدعىحزينةشابةإلىأتحدث

عندماوحئ.الثلاثةأطفالهالاعالةالعملمعهاتستطعلالدرجةمريضةوأنهافي"

عنعاطلأأطفالهاوالدوكانعمل.إيجادتستطعلم،التحسنببعضتشعركانت

فيروستحملأنهالوالدتها"كونستانس"تقللم.تراهكانتماونادراَأيضاَ،العمل

نإوقالت.المنزلمنوأطفالهابطردهاوزوجهاأمهاقياممنخوفاً،"ي-في"إتش-1

أطفالها.رعايةفيومساهمتهاعمللأيتأديتهاعدممن.ممرارةيشتكىوالدتهازوج

بالإيدز.صابتهاٍابعدأيضاَالثلائةأطفالهاومصرغامضاَ،"كونستانس"مصيروبقي

فيالايدزفيهاظهراليالأولىالأماكنأحدأوغنداجنوبمنطقةكانت

جنوبمناطقمعظمإلىالوباءانضشر،السنوات.ممرورولكن،الثمانينياتبداية

هكله30أنوتبين.أفريقيةحنوبفيالمرضلانتشارنسبةأعلىوتوحد.أفريقيةوشرق

فيي-في""إتش-1فيروسيحملنالعمرمنالعشرينياتفيالحواملالنساءمن

أفريقية.حنوبعيادات
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بوتسوانا،فيالاَنإتش-آي-فيا""افيروسيحملونالبالغينالسكانثلث

عايحمل،أفريقيةوشرقجنوبأخرىبلادوفيوزيمبابوى.سوازيلاندليسوثو،

فيالآنالإيدزوينتضر"إتش-آي-في".فيروسالبالغينالسكانمنه/ه25و،0بين

وفي.أفريقيةجنوبإلىإثيوبيامنيمتدالذيالايدز"،"ممرخارجالأفريقيةالبلاد

ووقعتإتش-؟ي-في".11فيروسيحملوننسمةمليون29يوجدككل،أفريقية

عديدةمراتوا"كونستانس"اوغنداجنوبفيالرجلأصابتالىتلكمثلم!سٍ

مليونيمنأكثروتوفي.المستقبلفيأكنرمراتوستقع،الماضيةالعقودخلال

أصيبوانسمةمليون3.5مكانهموحل.2002سنةالايدزنتيجةأفريعَيةفيشخص

.2002سنةبالوباء

"اكلينتونابيل1من-الدولةورجالالمشاهيرويدعو.بالاهتمامالايدزيحظى

علىالقضاءأجلمنللتحرك-اجوداوا"آشليابونو"1إلىمانديلا"او"نلمسون

إلى"أوكسفام"وتدعوالايدز.علىأيضأالعولمةمعارضةنشطاءويركز.المرض

فيالأميركيونالنشطاءويعمل.أفريقيةفيالمرضىإلىالايدزعقاقرإيصال

مؤتمرفي"ثومبسون"اتومىالأميركيالصحةوزير)مثلالدوليةالإيدزمؤتمرات

يجب.كمايتجاوبشخملاأيإسكاتعلى(2002سنةبرشلونة

الأمموكالةوتضمأيضاً،المشكلةلتلكالخارجيةالمساعداتوكالاتتنبهت

فيالايدزلمحاربةالدوليالبنكبرنامجcUNAIDSالايدز.ممكافحةالخاصةالمتحدة

الاقتصادحولالعالميةالصحةمنظمةلجنةدول،عدةيشملوالذىأفريقية

والملاريا.السلالايدز،لمحاربةالعالميوالصندوق،والصحة

c2003سنةالاتحادحالةخطابفيبوممق"،دبليو.اجورج1الرئيسأعلن

مجلسومررالايدز.لمحاربةخارجيةكمساعداتدولارمليارعشرعسةتخصيص

.2003ويام/رايأ27فيقانونأليصبحابولقا"1هعّقوالذيالتشريعالنواب

الايدز.ضحايالحاجاتبالترويجالعامةالشخصياتتقومأنالرائعمن

.مملايينالمحدقالمو!حكممواجهةفيبالتعاطفالناسمنالكثيرويشعر

منالخوفمواجهةوفي،أفريقيةفي"يف-ي(-شتإ"لفيروسالحاملينالأشخاص

الوباء.انتشار

http://www.al-maktabeh.com



267والم!ة1لمهجة:!مداواة:السالط!فصل

حكايةالإيدز.ممشكلةالغريالاهتمامهذاخلفيوجدذلك،منالرغمعلى

السياسيينأولئككلمبالاةولاالكفاءةعدم،التملص،الإهمالمنعقدين

فيالمشوشةالضحيةتلكةثاّحبلافيهوجدالذيالوقتوفي.المساعداتووكالات

الغربلدىكانذلك،منسنواتسبعقبلوحئ0989سنةأوغنداجنوب

سيقتلالايدزأنفعنتوقعخبير)وكلليتوقعإليهايحتاجالىالمعلوماتكل

فعليتملمإذا،أفريقيةفيوخصوصاَ،لمالعاأنحاءكلفيالناسمنالملايينعشرات

شىء.

بؤبيكرجليوهسووث!هةبشرهف!رقة

توافريمكنلاإنهتقولوالىالشر،مفارقةحولالأديانأساتذةيتحدث

أشياء(3)وقادر؟عارفرب(2)؟كريمرب(1)معاً:الآتيةالثلألةالشروط

لماذاعندها،متوافرين(2)و(،)الصمرطانكانوإذا.الصالحينللناستقعشريرة

الصالحين؟للناسسيئةأشياءبوقوع(3)الربيسمح

الثلاثةالأمورتتواجدأنيمكنلا،الغريالرجلمسووليةفي،مشابهبشكل

الأبيضالرجل(2)؟لمالعابقيةفيالفقراءلصالحيعملالأبيضالرجل(،):الآتية

منعممكناًكاناليالسيثة،الأشياءمنالكثير(3)والفقراء،مشاكلحلفيلاّعف

جيد.بشكليعمللا(2)أو(،)إماعندها،(3)وقعإذاللفقراء.تحدثوقوعها،

المومنينعلىالأسهلمنلهذا،المنظورةغيرالالهيةبالذاتاممانمسألةالدين

المساعداتلكنالشر.مفارقةفيالمتأصلةالتناقضاتمعالتسامحالحقيقيين

معللعيانظاهرةسياسةإنها.الأحوالبكل،بالإيمانتتعلقلامسألةالخارجية

رؤيتهم.نستطعأشخاصمساعدةبهايقصدمنظورةدولارات

عنجيدةاختبارحالةالايدزلمرضىالمخصصةالمساعداتنظامانهياريعد

عنالقمةفيالمخططينابتعادمدىوتعكس.الخارجيةالمساعدةفيالشرمفارقة

المحتملين.المستفيدينسلطةضعفعلىأخرىعلامةوهى،القاعدةفيالمأساة

نفعأ.تجديالخارجيةالمساعدةجعلفيالمخططينفعاليةانعدامالمشكلةوتظهر

،اليوم.تاتلوباءانتشارمفعمنللفقراءأهميةأكزشيئاَنتخيلأنالصعبومن
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أخراًالمجتمعذلكوتحركالايدز.مشكلةعلىأخيرأالفريالمساعداتمجتمعأماق

تبدوالإيدزمساعداتتزالوما.الفعّالغيرالعملحالةإلىمبالاةاللاحالةمن

الفقراء.خياراتمعمتوافقةغير

ةيحصث؟ر!صئئ

هيالصحةأنبالحسباننأخذعندماصارخاَالايدزمحاربةفيالفشليصبح

يقدموربما.(1)البارزةنجاحاتهامعظمالخارجيةالمساعداتفيهحققتالذيالمجال

منوضوحاًأمحرصورةالأوبئةمعيتعاملالذيالغربيالرجلمسزوليةمنالقسم

فيهاتبدوقضيةعلىالمسعفونويعمل.أخرىمجالاتفيالقاصرةالبيروقراطية

وتكون-يموتواأنيريدونلا-وضوحأأكثرالفقراءورغباتحاجات

الموتيشاهدونالآخرينلأن،للعيانظهوراَأكثرالنتائجلحاحاً.ٍاأقلالاسصتجابة

أعينهم.بأم

عندمافعّالةتكونأنعلىالمساعداتوكالاتبقدرةالنجاحيخبرناربما

السياسيوالدعمالفقراءحاجاتمعوتتطابقمراقبتهايمكنضيقةأهدفلهايكون

تناق!ث!وكما.الأرواحإنقاذمثلعليهخلافلاهدفلتحقيقالغنيةالدولفي

للعيانظاهرةفرديةنتائجتحقيقتتطلبالىالمجالاتأنيبدو،السابقةالفصول

لاالىالمجالاتفيالمخططينسلطةبعكس-المسؤوليةموقعإلىبالبحّاثةتدفع

ةثاّحبلاأنأيضاًوافترض.الاقتصاديالنمومثلفىدية،مسؤوليةأحدفيهايتحمل

أهدافهمإلىالوصولفيالمخططونيفعلهمماالضيقةأهدافهمتحقيقفينجاحاًأكثر

العامة.

تقتلالىالحصبةعلىفعلياًأفريقيةمنالجنوبيةالمناطقفيتلقيححملةقضت

فيالحصبةضدالتلقيحمعاجتمعالذيالروتيىالأطفالتحصينوقضى.الأطفال

بحلولالبلادتلكفيالحصبةعلى1996سنةمنبدايةجنوبيةأفريقيةبلادسبعة

معالجةاستعمالضرورةإلىالأهللتنبيهمصرفيوطنيةحملةوخفضت.2000سنة

الإسهالنتيجةالأطفالوفيات1989إلى1982سنةمنالفمويةالسوائلتعويض

فيالأطفالشلللمحاربةإقليمىبرنامجوقضى.الفترةتلكخلاله/ه82بنسبة
http://www.al-maktabeh.com
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صحياًتهديداًيشكلكانالذيالمرضلك1985Zسنةبعداللالينيةأميركا

عددتخفيفوالرمدالعمىلمحاربةرائدبرنامجواستطاعالبلاد.تلكفيعاماً

،،997سنةمنذالمغربفيه/ه95بنسبةالعاشرةسنتحتبالمرضالمصابينالأطفال

المضاداتتوزيع،الجراحيةالعملياتإجراءبضرورةللتوعيةالمخلصةالجهودبفضل

فيخفضأسريلانكاوحققت.البيئيةالنظافةعلىوالمحافظةالوجهغسل،الحيوية

الأربعةالعقودخلالألفبالمئةحالة24إلى486منالولادةخلالالأمهاتوفيات

بين5!و/هبنسبةالإصابةحالاتعددالصينفيالسللمحاربةبرنامجوخفض.الماضية

فيالنهرعمىعلىللقضاءبرنامجتقلسمفيالمانحونوتعاون.2000]1990سنى

حمسةإبعادوتم.المرضانتقالفعلياَأوقفوالذي،1974سنةمنابتداءًأفريقيةغرب

يؤديالذيالذنَبكُلاّبيّاتداءعنبلداَعشرينثهلتالىالمنطقةفيطفلملايين

واقترتج!عالمياَ.الجدريالدوليةالجهودواستأصلت.البرنامجبدايةمنذالعمىإلى

بلداًعشرينفيغينيادودةإبادةفيالمساعداتمانحيبينأخرىمشتركةمساهمات

مراقبة،برنامجنجحC1991سنةمنوابتداء.تستوطنكانتحيثو؟سيوياَأفريقيأ

فيشاغاسمرضمنالتخفيففيالناقلالعاملعلىوالقضاء،منازلق!رو

الأطفالوفياتوتراجعت.والبرازيلالباراغوايمنكبيرةوأجزاءتشيلىالأورغواي،

.3الفصلنيرأيناكماالمُتوقع،العمرمتوسطوارتفعالفقيرةالبلادفيعالمياً

برنامجوفي.التقنيةالمانحينومساعدةتمويلمنالبرامجظكمنالعديداستفاد

الأميركيةالمساعداتوكالةمنالتمويلكانمثلا،مصر،فيالأطفالإسهالمحاربة

كان،السللمكافحةالصينحملهَوفي.العالميةالصحةمنظمةمنالتقنيةوالمساعدة

،المغربوفي.العالميةالصحةمنظمةمنالتقنيةوالنصيحةالدوليالبنكمنالقرض

نأورغم)تراخوما(.راثُحلالمحاربةحيويةمضاداتبفزرالعقاقيرشركةتمّدق

نأإلا،صارمةعلميةبطريقةالمعونةثيرلتاًحساباًتجرِلمالمساعداتوكالات

التدخلاتمنالعديدفيفعّالةكانتالمساعدةبأنالاعتقاددعمتالواسعةالحقائق

منالعدلِدفيالنجاحتوسيعمنبدلاً،فسْالللكن(نفاً.المذكورةالصحية

كارثةمواجهةفيالدوليالمساعداتمجتمعتعثرنجاعتها،ثبتاليالصحيةالمجالات

الإيدز.:بفيتنامشبيهة
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ةمد!فث؟ةفص!عث؟

أيمعالحالهووكمابروزاَ.كثرالإيدزمشكلةالصحيةالنجاحاتجعلت

لاطفاءكافياًماءدلوويكون.المتأخرةمنفاعليةأكثرالمبكرةالمعالجة،دْعُموباء

غابة.حريقلإطفاءبكثرذلكمنأكثريتطلبالأمرلكن،مخيمنار

الإصابةلسببالعلميةالمشكلةاكتضفمنالغربكان،الإيجابيالجانبعلى

وقايةإلىالمعرفةهذهترجمةيتملم،وللأسف.ممكنةالوقايةجهودجعلممابالإيدز،

أفريقية.فيفعّالة

11الايدزمكافحةلبرامجلمالعافيممول"أكبرالآنأنهالدوليالبنكأعلن

.(الدوليةللتنميةالأميركيةوالوكالةالعالميةالصحةمنظمةعننفسهالادعاء)صدر

،993سنةقبلالايدزلمحاربةمكرّس.ممشروعقامأنهالدوليالبنكيذكرولم

البنكويوافق.(1988سنةزائرفياموبوتو"1!دولارملايينلانيةبقيمة)قرض

دولارمليارإلىتحتاجأفريقيةأنالعالميةالصحةمنظمةحساباتعلىاليومالدولي

البنكأنفقc99-1988بينالفترةكاملخلاللكنالايدز.محاربةلجهودسنوياَ

وفي.أنريقيةفيالإيدزمشاريعكلعلىسضويأدولارمليونعضرعسةالدولي

وقايةمشاريعلاطلاقالكثيريفعللم11أنهالدوليللبنكدراسةلحظت1992cسنة

الوباء11.انتشارخطرنسبةارتفاعمنتعانيالىالبلادفي

كانهلالايدز؟أزمةبدايةمعفاعليةأكثربطريقةالغربيتحركلملماذا

فعّالاً،يكنلمالتحركأنأم،الأزمةسوءمدى؟نذاكيعرفوالمالناسلأنالسبب

تستحقرلْيسيةقضيةيجعلهحئالناسملايننموتيتطلبببساطةالأمرلأنأو

معها؟التحاوب

،1986سنةومنذ.بالثقةجديرغررالمعرفةلديهتكنلمالغرببأنالدفاع

،986/أكعوبرالأولتشرين27وفي.الدوليبالاهتماميحظىأفريقيةفيالإيدزكان

...أفىيقيةعبرينتشرالكارثيالايدزوباء11:اللندنيةالتايمزصحيفةفيمقالةقالت،

الموتفيرئيسيأسببأوأضحى،الأفارقةمنملايينعدةالآنحئالمرضوأصاب

."ابلدأعشرينعنيزيدفيما
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صحياًتهديداًالايدزأصبحاقد1:رائدةأميركيةعلميةمجلةفينشرتقريريقول

صحيةأولويةالوباءعلىوالسيطرةالوقايةتصبحأنوينبغى،الأفارقةلكلرئيسياً

.11الأفىيقيةالبلادلكلفوريبشكلعامة

عيناتووجدتحئ.أبكروقتفيالقادمالوباءعلىعلاماتظهمرت

به.مصاباتمنهنه/875أن1983سنةبوتسوانابوتير،فيالغانياتمن(خذت

نأالاحصائياتهذهقدمتالىنفسهاالمجموعةبهاقامتلاحقةدراسةوقالت

1983سنةإلىيعودالايدزمخاطرمنالوسطىأفريقيةفيالعامالاهتمام

.(2)ااأيضأ

JUj.1988سنةالايدزعنالاستراتيجيةتقاريرهأولالدوليالبنكوضع

لانتشارجدأمناسبةابيئة1وجودمعرفةسابقعنولحظملخة.الأزمةإنالتقرير

جداًبعيدالوباءإنوقال.الأفريقيةالبلادمنالعديدفياااا"إتش-آي-فيفيروس

بعملالقياموينبغىطارئاَوضعاًيمثلأنريقيةفيالإيدز"وباءوإندرجاتهأقصىعن

قدم:المناسبالأثرتركفيفشلتالوقتذلكفيالجهودأنإلافوراًاا)3(.مناسب

/1988الماليةالسنةفيالعالميةالصحةلمنظمةدولارمليونبقيمةهبةالدوليالبنك

الإيدز.لمحاربةأ989

1988سنةاستراتيجيته1992سنةالدوليالبنكبهاقامالىالمراجعةانتقدت

المواردمستوياتباستعمالالإيدزمعللتعاملا988سنةقرارضوءا"فيقليلاَ:

القليلالكادرعلىكان،والتغذيةالصحة،السكانالاعتباربعينوالأخذالقائمة

تطبيقتمأنهمفادهانتيجةإلىوتوصلناباستمرار،يزدادعملبرنامجمعالتعامل

.(4)"امعقولةبطريقة1988استراتيجيةفيالأعمالجدول

زّكروالذي،1993سنةالدوليالبنكأعدّهالذيالعالميالتنميةتقريريلاحظ

رغم،كافيةغيرالوطنيةالايدزبرامجمعظم،الراهنالوقتىِفا1أنه،الصحةعلى

وضعفيللمساعدةالعالميةالصحةمنظمةبذلتهاالىالهامةوالجهودالعالميالاهتمام

العالمية.الصحةمنظمةخطأإنه:الترجمةالايدز".علىللسيطرةالخططوتطيق

1991سنةالربعيةالدوليالنقد/صندوقالدوليالبنكمجلةفيمقالةتوقعت

.(5)ءىشفعليتملمإذا2000سنةبحلولالعالمفيشخصمليونثلاثينإصابة
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أمحعرمنذهو:المغزىلكن،مليونأربعينإلىيصلالحقيقىالرقمأنلاحقاَوتببن

كارثي.بشكلسيضربالوباءأنيعرفونالكثيرونكانعقدمن

،التقدمغيابلحظتأنهارغم،2000سنةالدوليالبخكدراسةكررت

باهتمامالبلادإبلاغاتملأنهالأقلعلىتقدمإحرازسيتمبأنهالاجباريةاللازمة

بالإيدز".المتزايدالبنك

إلىللإيدزالمخصصأصلاَالضئيلالتمويليوجهنفسهالدوليالبنككان

البلادفيالايدزلمحاربةبالكثيريقوملاالبنك11كانفيما)المتأثرة(11،الموبوءةالبلاد11

1992سنةتقريرواختتمفيها"ا)6(.المرضانتشاراحتمالارتفاعمعإصابةالأقل

أعمالجدولعلىبالسيطرةللإيدزالسماحعدم"ينبفىبأنهيقولغريببتحذير

فيالقضيةهذهوإثارةأنريقية".فيوالتفذيةالصحة،السكانقضاياحولالبنك

.علاجقنطارمنخيروقايةدرهمكانعندما،غريبأمرالوباءمنالأولىالمراحل

لأننفسهبالقدرالأفريقيينتصيبأخرىتاتلةأمراضمعالجةالآنالايدزويعيق

علىالسيطرة11عنبعيدأالايدزلابقاءطريقةوأفضلممكناَ.يكنلمانتشارهمنع

.انتشارهمنعفيكانت"البنكأعمالجدول

فيالمساعداتمجتمعواجههاالى"الصعوباتأفضلبشكلنفهمأننستطعربما

نأورغم.الغنيةالدوللشعوبللعيانظاهرةتكنلمأنهاأدركناإذاالوقايةموضوع

وبدايةالثمانينياتأواخرمنذأفريقيةفيتتفاعلالإيدزأزمةأنيعرفونكانواالمختصين

السياسيينأوالاعلاموسائلمنكبيرباهتماميحظلمذلكنأ.الإ،التسعينيات

ينبغىماتعرفتكنلمالمساعداتوكالاتأنالمشكلةمنجزءوكان.الغربيين

أتهاإلىالدلائلبعضتظهرالذكرالآنفةالأمثلةلكن،الأزمةتلكلمواجهةفعلهعليها

الايدزبدأفعلاً،بالوباءالخاسمنكبيرعددإصابةوبعد.أجوبةعنتفتشكانت

ما.بعملالقياماستدعىمماقبلذيمنأقوىبشكلللعلنيظهر

هـلأنصيحة؟لاخذمحم

لمحاربةذاتيةمشاريععشرة1998سنةبحلولالدوليالبنكمؤلقدكان

.(7)البرامجتلكلتحليل"ديتوناجوليا1الباحثةمعالابكواتفقالايدز.
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الىوالخمسينالواحدالدوليالبنكمشاريعنصفأنديتونا"11وجدت

هذاولفهممضترياته.تلّومأوالواقىلاستعمالتجّورالايدزعلىركزّت

اقتصاديتحليلهناكيكنلم:اا"ديتوناوجدتهالذيالتاليبالأمرفكّروا،الغياب

الايدز.محاربةفعاليةحولوالخمسينالواحدالمشاريعمنلأي

مفقودةكانتالدوليللبنكالتابعةالوطنيةالفرقأنأيضاًديتون"11وجدت

،العاجساحلفيوبائيةمستوياتإلىيصلالإيدزوكانالايدز.لمحاربةالعملفي

11البلادمساعدةاستراتيجيةوثائق11تصفولم.التسعينياتفيوزامبياكينياهايى،

وأ"إتش-(ي-في"،فيروستحولأوانتشارالتسعينياتفياندوليالبنكلدى

-يأ-شتإمشكلةحللتحئأو،المعالجةأوالوقايةطرقباعتمادأوصت

تحاولالىالمساعداتلوكالاتبالنسبةغريبأمروهذا.الاطلاقعلىفي/الايدز

المهمة.الأولوياتبعضأحيانأشيء""كلويتركشيء،بكلغالباًالقيام

بحس!بووم

عن(خرتقريرأالدوليالبنكقدمديتون"،11تقريرنشرمنقصيروقتبعد

التقريرمقدمةفيأفريقيةعنالمسؤولالدوليالبنكرئيسنائبوكتبالإيدز.

الذين"أولئكأنوتوقع."كاملبشكلالإيدزمنالوقايةيمكناأنه2000لسنة

إذافيماكبيرةبدرجةمؤسستناعلىسيحكمونالحقبةهذهإلىمستقبلاًسينظرون

وأننا،التنميةعلىخطرأوتشكلأفريقيةتجتاحالىالهائلةالنارهذهإدراكاستطعنا

نأيستطيعكان.(8)اابذلكللقيامالحقلديهموسيكونلها.حدوضعاستطعنا

المستقبل.زمنفعلصيغةاستعمالعلينايوفر

أعدّهالذي،"والمراقبةالتقييمعملمِات"كتيبفعلأالدوليالبنكأصدر

بشكلالكتيبويحذّرالإيدز)9(..ممحاربةانصةالمتحدةالأمموكالةمعبالتعاون

احتمالاتتكونكلماتعقيدأ،أكثروالمراقبةالتقييمنظاميكون"كلماأنهملحوظ

والمراقبةالتقييمنظاملتوضيحصفحةوحمسيناثنتينالأمريستغرقثمأكبر".فشله

خطواتعشرمنالمؤف!والمراقبةالتقييمبرنامجذلكويتضمن.يتبناهالذيالمعقد

شراكةعمليةفيالانخراطعلىوالدائنينالوطنيةالايدزمجالساتفاق:3)خطوة
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الشاملوالمراقبةالتقييملنظاممخصصةمشترياتووحدةإدارةلبناءةفّثكم

يتضمنالامؤشرأوثلاثينبأربعةقائمةأيضاًويوجد.(البرنامجعلىوالاشراف

نقطةعشرةتسعمنالمكونةالمعاليرومراجع،("االمشكلةالب1مراقبةمنهاأي

و"مراجع،الوطنيةالايدزلمجالسالمراقبةالتقييمنظاميقدمهاالىللاستشارات

المقبولالعلمىالمعياريظفرولم."المختصالبرنامجنشاطلمراقبةالموجزةالمعايير

الكتيب.في،العشوائيالاختبار،برنامجأيلتقييم

؟اجيقكبسكيتتىكضة

منتبلغحانةمديرةكانتالىجينوفيس"ا،ا"كيى"اموزليوينستون11قتل

A5.1964سنةنيويورككوينز،في(نذاك،سنةوعضرينكانيةالعمر jمقتلهان

مرة،أولاكيي"ااااموزلي1طعنوعندماطفولى.منأتذكرهاإخباريةقصةأول

ثمبعيداًسيارتها"موزلي"وقاد.الشرطةيستدعوالملكنهمصرخاتهاالجيرانعع

رأواجاراًوثلانينممانيةلاحقاًالشرطةوحددت.توفيتحئمجددأ،وطعنهاعاد

الشرطةاستدعاءفيالعيانشهودفشلوأصبحالاعتداء.عمليةمنجزءاًسمعواأو

لتبينالصحيفةعلىعرضتوالدتيأنوأعتقد.الأميركيةالمدنقلبلقسوةرمزاً

.الكبيرةالمدنأهلمبالاةلالي

الاقتصاديينلكنّالشرير،السامرائيعنالدفاعهوبهالقيامأريدشىءآخر

كمجموعة.سلوكهميوحيكماكبيرةتكنلمفردكلقسوةأنإلىيشيرون

معلقونوأشارالعناء.يستحقكان"كيى"حياةإنقاذأنالجيرانجميعواتفق

عليهكانوالثلاثينالثمانيةالأشخاصهؤلاءمنفقطواحداًأنإلىغاضبون

مكلفأالشرطةاستدعاءكان.بالضبطالمشكلةكانتتلكلكنالضرطة،استدعاء

زملاءمنالانتقاميخافوربماالمحبهمةأمامللشمهادةلاحقأيضطرقدالذيللفرد،

تلكتحملعلىقادراًشخصاًوالثلائينالثمانيةمنفىدكلكانوربما.القاتل

ومع.المكالمةباجراءشخمآخريقومأنلّضفلكنه"اكيى"،حياةلانقاذالكلفة

(خرشخصاًبأنجازماًفردكلاعتقد،الجريمةمسرحفيالشهودمنالكثيروجود

شىء.شخمأيأييفعللم،السببلهذا"كيى".وينقذالمكالمةتلكسيجري
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كانالوحيد،الشاهدأنهيعرفوكانفقط،واحدشاهدهناككانحالوفي

الشرطة.باستدعاءالأرجحعلىسيقوم

الىالجماعيةالمسؤوليةمشكلةعنآخرمثالاًجينوفيس""كيىقصةتعتن

مساعداتوكالةكلوتعد.بيروقراطيتراغإلىتقودالى،5الفصلفيذكرتها

كلتهتموربما.الفقيرةالبلادفيالأزماتكلعنمسوولةأخرياتضمنواحدة

ما،مشكلةبحلكفيلالوكالاتإحدىعملأنولنفترضبالفقراء.كثيرأوكالة

صعبأسيكونعندهاالانجاز؟ذلكمجدفيستشتركالأخرىالوكالاتكلوأن

المواردبهدروتتسببمكلفةالجهودكانتوإذا.الفرقأحدثتوكالةأيالقول

لوكالةالمهمةإسضادوكالةكلستفضلسلفاً،الموضوعةالأهدافعنبعيدأ

أقل.العملكانكلماأكبر،العاملةالوكالاتعددكانوكلما.أخرى

وربماأيضاً.المساعداتبيروقراطياتضمنتحدثأناجينوفيس"1لقصةيمكن

وأنبالعملأخرىأقسامتقومأنيفضللكنه،معينةنتائجبتحقيققسمكليرغب

إلىالصعبةالمهاممسووليةنقللعبةفيعندهاالأقساموتدخلبالمجد.الجميعيشترك

.الجنونإلىالايجابيةللنتائجتحقيقأالوكالاتكثرحئبقادةيدفعمما،أخرىأقسام

بأيالقياملعدمنتيحةالقالْمةالأوضاعتتدهورعندمامرجحأالعمليصبح

انتظارخياريصبححئالكفايةفيه.مماكبيرةأخيراًالأزمةتصبحوقدعمل.

أحداتصلجينوفيس"،"كيىمثالوفيمنه.فائدةلابالعملللقيام(خرشخص

حينها.ميتةكانتالشابةلكن،بالشرطةأخيراًالجيران

أزمةفيهابقيتالىالطويلةالفترةتعليلفيتساعدأنهذهمثلقصةتستطيع

إلىأخيرأالمساعداتبوكالاتدفعتدرجةإلىوصلتحئ،معالجةدونالايدز

.التحرك

ةفص!عث1كنى؟هـن!م

.(1زامبيا)ْلوساكا،فيسنةوستينحمسأالعمرمنالبالغةباندا"ا"ماريتعيش

الكبارالأطفاليعتىزامبيا،وفيالايدز.بسببالثمانيةأطفالهامنعسةوتوفي

وبدلاَباندا".ا"مارى!المعادلةالايدزوعكس.السنفيالطاعنينبوالديهمعادة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤبيالرجلسمؤولثه276

أعمارهمتتراوح،أيتامأحفادبثمانيةتعتىنفسهاوجدتأطفالها،بهايعتيأنمن

سنة.والعشرينالستبين

الثلألةأولادهامنالمساعدةمنالكئيرعلى"ااباندا1)الجدة(مبوياتحصللا

عنهاتسمعلاومبوياأنريقيا،جنوبفيأولادهاإحدى.الحياةقيدعلىالباقين

لكنها،متزوجةالأخيرةابنتها.العملعنوعاطلةمتزوجةغروالصغرىابنتهاشيئاَ.

ميليبوجبةإليهاوتأتيمتقطح.بشكلسوىعملأيجدلاوزوجها؟تعمللا

.والأخرىالفينةبين)ذرة(

الفولاباندا"1السيدةوتبيع.للأيضامطعامإيجادفيالكبرىالمصصكلةتتمثل

كافياًليسذلكلكنوالخضار.الحلوةالبطاطا،الذرةمنالقليلوتزرع،السوداني

أحيانأإليهاالدخوليستطيعانولافقط،طفلينسوىالمدرسةيرتادولاأبداَ.

الرعي.والزيأحذيةيمتلكانلاولأفما،الرسومدفعفيالتأخربسبب

إلىإضافةالشبىالطباستعمالحاولتبالإيدز،أولادهاأصيبعندما

أعمالمنماتواأولادهابأنباندا""امارىوتؤمن.المستشفىإلىالذهاب

الوقاية.رسائلفيالمحليةالأوضاعمعالتكيفإلىالحاجةإلىإشارة-السحر

مستعملةملابسيشترينأعمالسيداتبالمرضالمصاباتالأربعبناتهاوكانت

فيالفولذلكيبعنثم،القرىفيالسودانيبالفولويقايضنهالوساكافي

أقدامهن.عبربنانهاسحرنجاحهنمنالقرويينحسدبأنوتؤمنلوساكا.

فينجحبعدماالحسودينالمنافسينسحرعلىابنهاموتفيباللائمةوتلقى

علىتضعهشافياًدواءلهميصفعرافطبيبأطفالهايعاينأنوتتمئ.أعماله

أقدامهم.

،المساعداتوكالاتفيمحرّمبالسحرالمتعلقةالأفريقيةالمعتقداتمنالهَشةإن

تتداخل،وللأسف.الصحةمنلهاأساسلاأفكارأيعززبأنيرغبأحدلالأن

يعتقدونالناسكانإذاالتقليديالعامةالصحةمنهجينفعولا،السياسةمعالتقاليد

الأميركيونوكانالشبى.الطبإلىويتحولونالمرضيسببونالسحرةبأنفعلأ

الحالهولمامماثلأدخلهممستوىكانعندمابالسحرةأيضاَيومنونوالأوروبيون

هذا؟يومناحئبالسحريزمنونالأميركيينمنالكثريزال)ماأفريقيةفيالآنعليه
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غرينويش-قريةفيونوبلبارنزمكتبةفيالروحانياتقسمحجمالسببولهذا

قسممنأضعافبثلاثةأكبر-المتحدةالولاياتفيالفكريةالعواصمإحدى

التدخلأنالانجيليينالأميركيينمنالكثيريعتقدذلك،علىوعلاوة.(العلوم

.الأمراضيشفىالإلهي

يقتلعندماتمامأمفاجئاًليسأنريقيةفيالمرئيةغيرالشريرةبالقوىالإيمان

عالمقّثووقد.الصحةموفوريشبابرؤيتهللعلماءسوىيمكنلافيروس

سويتو،فيالانتشارالواسعالاعتقاد؟شفورث""؟دمالبدائيةوالمجتمعاتالسياسة

أعرضفيها.مما،الأمراضأعراضمنالكثريسببونالسحرةبأنأفريقيةجنوب

معبالتنسيقعملتإذاأفضلبشكلالايدزمكافحةجهودوستثمر.(11الإيدز)

تجاهلمنبدلاَ"يف-ي(-شتإ"فيروسانتقالمحاربةفيالشبىبالطبالمتعاملين

السياسية.الحساسياتبسبببالسحرالاعتقاد

عحوزامرأةأنا11)الجدات(:مبويامنجيلهاإلىا"باندا"السيدةتتحدث

الأشياءهذهمثلحدوثإمكانيةإطلاقأأتخيللم،شابةكنتعندما.تعاني

يزعجلأنهالبكاءأحبلالكى،وأبكىأتضرعبالأمر،أفكروعندما.القاسية

.11الأطفال

مجموعةوهناك.بهملتعتىجدتهملديهماباندا"1السيدةأحفادالأقلعلى

باضطراد.عددهميتزايدالذينلوساكافيالشوارعأطفالتمثلمحظوظةغيرأخرى

روجرز11ولاحظ.الشوارعإلىبهميعتىمنيجدونلاالذينالإيدزأيتامويخرج

ياتونالذينالأيتامالأطفالعددفيزيادة،المتروكينللأطفالملجأمديرمويوا"،

بسبببالأطفاليعتيكانالذيالتقليديالكبيرةالعائلةنظاموينهارلوساكا.إلى

إتش-آي-في"\11ايدمر1"امويوا":ويقول.الراشدينأفرادهامنالكثيرموت

.("2)"العائليةوالروابطالعائلات

فيويدخلون،السياراتتدهسهمماغالباًطويلاً:الشوارعأطفاليعيشلا

وتضربهم.الصمغاستنشاقأوالممنوعات،الجريمةإلىويلجاون،بينهمفيمامعارك

يصابونوهكذا،أجسادهميبيعونالأطفالأنذلككلهمنوالأسوأ.الشرطة

والديهم.قتلالذي"ايف-ي؟-"إتشبفيروس(جلأأمعاجلأ
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وكلماصعباً.طريقأيسلكونأفريقيةفيالأيتامأنعلىأخرىأدلةدكًوتو

الأساتذةووجدأسوأ.بشكلالأمربهمانتهىكلما،العائلةعلىالأيتاماعتمادقل

فيأبلدينغر"او"اجوزيفباكسون""كريستينكيس"،آناا11برنستونجامعةفي

دونراشدينمعيعيشونالذينأولئكأنأفريقيةبلادعشرةفيالأيتامعندراسة

ويحصل،أقربائهممعيعيشونالذينمنأقلتعليمعلىيحصلونمعهمقربىصلات

هذهره!تو.والديهممعيعيشونالذينالأولادمنأقلتعليمعلىأيضاًهؤلاء

تعيشيتيمةتحصلمثلأ،الواحد.المنزلضمنبالمعاملةالتمييزفيحئالتأثيرات

.(13)اهمعابنمنأقلتعليمعلىعمهامع

نقعيعانونالذين،الأميينالأيتاممنجيلاًأفريقيةفيالإيدزأزمةتترك

فيالتنميةأزمةأنلووكما.راشدينيصبحونماوسرعانالأهلوفقدانالتغذية

التنميةعمليةالإيدزأيتاميجعل،الحاليللجيلالكفايةفيه.مماسيئةتكنمٍلأفريقية

تعقيدا.أكثر

بعرضىهعطجة

،11ي-فيإتش-111فيروسأفريقياشخمفيمليونوعشرونتسعةيحمل

دليلأليستالشفقةأنإلا؟صحيح،المرضى.ممعالجةالمناداةإلىالتعاطفوسيدعونا

ضدالقتاليقودالتعاطفأنالمأساويةوالمفارقة.العملفيعليهالاعتمادككن

حولالتساؤلويعتبرينقذ.مماأكثرأرواحأيكلفقدباتجاهأفريقيةفيالإيدز

يساعدماهويهمما-سىءالأمر.الغنيةالدولفيسياسياًانتحاراًالايدزعلاج

السياسيٍالضقطهذاوقاد.الغنيةالدولفيسياسيأينفعماوليسالفقراء،

جداكبيرةالتكاليفكاش!عندماحئالمعالجةهدفعلىللتركيزالمخططين

منالمزيدتنقذأنهاالبخاثةاكتشفكلفةأقلبرامجمنأموالاًسحبتأنهالدرجة

.الأرواخ

.الحصانسرقةبعدةبّهذمحظيرةبوابةالاَنالغرلهكاالمساعداتمجتمعيبى

المعروفالثلألي"العقاقيراخليط1بتمويلالآنالغربيةالمساعداتبرامجوتبدأ

وفياتمنخففقدوالذيالفيروسمقاومةفيالكبيرةبفاعليته
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علىسابقاًالمذكورينالكباراللاعبينكلواتفق.الغربفيكبيربشكلالايدز

قراراًالمتحدةللأممالعامةللجمعيةالخا!الاجتماعوأقرّالإيدز.معالجةتمويل

بلادفيالأفارقةالايدزلمرضىمستحيلذلكأنوتبينالايدز.معالجةإلىيدعو

لكلسنوياًدولار(لاف)عشرةالعاليةالدواءأسعارالمنخففبسببالدخل

-ى(-شتإ"عقاقيرمنمتزايدعددمنالمنافسةعملت،الأحوالوبكل.(مريض

لكلسنوياًر304حوالىإلىالاَنووصل!الأسعار،خفضعلئفي"/الايدز

لمنظمةالسابقالعامالمديرمثل،الدوليةالمنظماتبقادةذلكودفع.(14)مريض

حكمأحديستحقاهل1:التساؤلإلىبروندتلاند"،لمهار"اغروالعالميةالصحة

فيدولارينمنأقليكلفدواءعلىالحصولتستطعلالأنهاأولأنهالإعدام

ثلاثةإلىالعلاجلايصال115في311حملةالعالميةالصحةمنظمةوبدأت."؟اليوم

.2005سنةبنهايةإتش-آي-في"11لفيروسحاململايين

منالدواءأسعارعلىالتركيزيقللأولاً،بسيطاً.أمرأليسالأرواحإنقاذ

العلاجأدويةقيمةهيدولاراتوأربعةوثلاممئة.المعالجةوصعوبةكلفةأهمية

"إتش-فيروسيحملمنلاكتشافالسكانفحصأولاًوينبغى.سنةكلالأول

إذامالتحديددوريبشكلالفحوصإجراءالمرضىعلىوينبغىآي-في".

نسبةلتخفيفتعملالعقاتيركانتإذاوما،الأدويةتناولعليهمينبغىكان

علىوينبغى.شديدةجانبية(ثارولها،سامةالعقاقيرذلك.بعدالفيروس

شديدةالجانبية(راثَالا)التأثيراتتكونعخدماالأدويةتركيبةتعديلالمختصين

)إذاالأدويةيأخذونأنهمللتأكدوالمراقبةالنصيحةإلىالمرضىويحتاججداً.

ويحتاجللعقاقير(.منيعاًالفيروسيصبح،بالمعالجةكاملالتزاممنأقلهناككان

منأكثرالمعالجةتكلفلهذا.المولمةالجانبيةالتأثيراتمعالجةإلىأيضاًالمرضى

ر1500تخصيصينبغيإنهالعالميةالصحةمنظمةوتقولالعقاقير.كنمجرد

استطاعتإذاوحئ.أخرىسنةبالايدزالمصابعمرلإطالةمريضلكلسنوياً

السنويةالبهلفةستكونأكثر،العقاقيرأسعارخفضالعالميةالصحةمنظمة

يبررهللكن.(،5)مشابهةأرقامأ(خرونخبراءويستعمل.ربحدود

؟أخرىالمريفسنةعمرإطالةالرقمهذاحئ
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فيالايدزلمرضىالعالميةالانسانحقوقعلىالمعالجةعنالمدافعونيشدد

أنهاورغم.التكاليفعنالنظربغض،الحياةأمدلاطالةطبيةرعايةعلىالحصول

منعأولاً،-أيضأأخرىأفكاروهناكأيضأ.طوباويةأنهاإلاجدأ،رائعةفكرة

القاتل!الأوبئةمرضىحصولفيالعالميةالإنسانحقوقعنوماذا.المرضانتشار

المياهمصادرإلىوالوصولالجوعمنالتخلصوفي،الطبيةالرعايةعلىالأخرى

علىالايدزلمرضمعالجةعلىالحصولفيالانسانحقوقيقدّممن؟النظيفة

مواردلانفاققاسيةخياراتطوباويغيرمنهجوسيتخذ؟الأخرىالانسانحقوق

الأكثرحاجاتهملتلبيةالناسمعظمإلىفيهاتصلبطريقةالخارجيةالمساعدات

إلحاحاَ.

الايدز.علاجأدويةإلىبالإضافةالأخرىالأمورمنالكثيرإلىالفقراءيحتاج

إلىلمالعافيفقرملياراتثلألةإلىتصلالىالخارجيةللمعونةالأقصىالحدويصل

الإيدزلعلاجالمخصصةالأموالستكونهلسنوياً.للشخصدولارعشرينحوالى

ميزانيةشهدتوقدأصلاً؟القليلةالتمويلأموالمنستأتيأنهاأماجديدة"،1

الإيدزلبرنامجالمخصصالتمويلفيارتفاعأ2005لسنةالمقترحةابويق"1الرئيس

الطفللرعايةالمخصصةالأموالخفضتلكنهاخصوصأ(،)المعالجةالأميركي

لاحقاَعكسها)تمدولارمليونمئةيقارب.مماالأخرىالعالميةالصحيةوالأولويات

.(16)(الاحتجاجاتبسبب

لأنللأسفموفقأأخرىصحيةمجالاتفيللإنفاقابولق"1خففيكنلم

ونصفضعفينيبلغمنهاالوقايةيمكنأوبثةبسببيموتونالذينالأميركيينعدد

وأمراضالحصبةالأوبئةتلكوتتضمنالايدز.بسببمموتونالذينأولئكعدد

سنةوفيوغرها.الاسهال،السلالملاريا،،التنفسيةالأمراض،الأخرىالأطفال

c20022.8بمقارنةالأوبئةتلكنتيجةعالمياَوفاةحالةمليون،5.6وقعت

الايدز)71(.بسببوفاةحالةمليون

اليالأرواحنقاذٍاقبلأقلتكلفالىالأرواحإنقاذينبغيَأنهالعامالصحىالمبدأ

مقدارمنبالاستفادةالأرواحمنالكثيرإنقاذالطريقةبتلكويمكنكثر.تكلف

الايدز.علاجمنأقلتكلفالأوبئةتلكومعالجةوتايةإنالمتوفر.الصضرالتمويل
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الإيدز.علاجمنأقليكلفنفسهالايدزمنايةبالوقالحياةعلىالحفاظ

حوالى"إتش-آي-في"افيروسانتقاللمنعبالواقيالواحدالشخصتزويدويكلف

رّدق)المبضع(،ق/لانسي!مجلةفي2002سنةمقالةوفيسنويأ.دولاراًعشرأربعة

تدخلاتأن؟خرونمشاركونومؤلفونالعالميةالصحةمنظمةمنكريزا"أندرو11

الطفل،إلىالأممنالفيروسانتقالومنع،الواقيتوزيعمثلالإيدزمنالوقاية

كللوقايةدولاراًعضرينإلىدولارمنتكلفقدالتطوعيوالاختباروالاستشارة

إتش-11بفيروسمصابكللعلاجدولارأربعمئةإلىعشرينومنسنوياً،شخص

تلكمثلبنجاعةالثقةفيبالغتتكونربماالدراسةهذهأن)رغمآي-في"

.(18)مشابهةبتقديراتأخرىدراساتوجاءتالأمور(.

نأرأيناأننا)رغمرخيصةعلاجاتلهاةثاّحبلاوجدأخرىأوبئةهناكأنثم

تجديالأشياءتلكجعلمعتتعارضماغالباًالمساعدةعلىالمخططينهيمنة

مرضية.حالةلكلدولاراتعشرةحوالىالسلمرضعلاجويكلفنفعاً(.

لكلدولاراتثلائةمنأقلوالأطفالالأمهاتوفياتلمنععلاجاتسلةوتكلف

تلقيحهمعدمبسببسنةكلالعالمفيطفلملايينثلالةويموتسنوياً.شخص

واحدويعاني.قليلةبنساتمنأكثرتكلفلااللقاحجرعةأنرغم،كاملبشكل

دولارمنأقلتكلفالمعالجةأنرغمالأمعاء،ديدانمنأشخاعىأربعكلمن

وفيفقط.واحددولارالملاريامنيعانيلطفلالكاملةالمعالجةوكلفةسنوياً.

الملارياعنالناجمةالوفياتعددنسبياً،الفقيرالبلدوهى،فيتنامقللت،الحقيقة

أسرّةشبكاتخلالهامنتعّزوحملةبتبنيها1997إلى1991سنةمنه/ه97بنسبة

عددأيضاًتنزانيافيأسرّةشبكاتبرنامجوخفضللملاريا)،!(.مضادةوعقاقير

العلاجاتتلكمثلتوفررغمالملارياانتشار)إن.(2O)كبيربشكلالوفيات

.(الثانيةلمالعافقراءمأساةإلىعدنالقد-مأساوياًأمراًيعدالرخيصة

منمجموعةمنللوقايةاللازمةالسنويةالكلفةالدوليالبنكيقدّرعام،بشكل

وحمسمائةبالألفمقارنةدولاراً،أربعينإلىحمسةبينماذكرناهاالىمثلالأوبئة

دولارمليار4.5مبلغويستطعسنوياً.مريفالإيدزعمرلاطالةاللازمةدولار

11"إتش-آي-فيفيروسمعالجةعلىلإنفاقهاالعالميةالصحةمنظمةتخططالى
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منسنةستينإلىسبعبينماضمانأخرىسنةمريضملايينثلاثةعمرلإطالة

للمرضىوبالنسبةمليونا.عشر!سة-العددذلكأضعاتلخمسالاضافيةالحياة

.ممعالجةمخهمالكثيرينعمرإطالةيمكن،أنفسهمإتش-آي-في"11لفيروسالحاملين

.عادةالايدزضحايايقتلالذي،وخصوصاًالسل،دقيقكائنيسببهمرض

الاقتصادأستاذلاحظمثلاً،.صحيحةنفسهاالأرقامأنآخرونبحّاثةوجد

)المفاهيمبرسبيكتفمميكزسوميكصحيفةفيلهمقالةفيكريمر"امايكل1هارفردفي

،الفيروسضدسنةلمدةعلاجاَيتلقىشخصكل"امقابل:2002سنة(الاقتصادية

أوبئةضدالتلقيحأوالإيدزمنالوقايةجهودعبرحياة110إلى25إنقاذيمكن

.11مبكراًمنهاالوقايةيمكن

فيالمرموقةالطيةز/لافسيتصحيفةفيالصحةخبراءمنمجموعةكتبت

c2003سنةطفلمليون5.5وفاةتفاديبالإمكانكانأنه2003تموز/يوليو

ذلكمنجزءفيباللائمهَوألقواالتركيز".فقدتالأطفالإنقاذاجهود1إنوقالت

الأطفالوفياتمنصغيرةنسبةلمنعالموجهةوالجهودالاهتمام"مستوياتعلى

.(21)ااوالمكلفةالمعقدة،الجديدةالتدخلاتباستعمالالايدزعنالناتجة

مرضىيعيشهاالىالاضافيةالسنواتتكونأنالعالميةالصحةمنظمةتوقعت

ليست-وحمهـسنواتثلاثبينللفيروسمضادةلعلاجاتتلقيهمٍنتيجةالايدز

سنةالمتحدةللأممالتابعةالسكانمنظمةترّدقو.(22)بالضبطسحرياعلاجاً

سنة3.5للفيروسالمضادالعلاجعنالناتجةالاضافيةالحياةمدةتكونأن2005

الي،الرخيصةبالأدوية)العلاجالأوليالعلاجمقاومةإن،وبالنتيجة.(23)بالمتوسط

ماكلينسف(أفريقيةجنوبخارج،أفريقيةفيالطاولةعلىغيرهايوجدلا

مدةمتوسطويصلتشاؤماً.أكثرأخرىتقديراتوهناكالإيدز.علاجإليهيستند

أربعةإلى،النطاقواسعمعالجةبرنامجتديرالى،البرازيلفيالأوليالعلاجفاعلية

.(24فقط)شهراًعشر

إنفاقسيختارونأنفسهمالأفارقةالفقراءكانإذافيماهوالكبيرالسؤال

حياةإنقاذمقابلالإيدز،أدويةباستعمالالبعضحياةإطالةعلىطائلةأموال

الذينأولئكمثل،البائسونالفقراءسيختارهل.أخرىصحيةبتدخلاتالكثنين
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مرضعلاجعلىدولاروحمسمائةألفإنفاقيومياً،واحددولارعلىيعيشون

بدلاًالايدزضحايابإنقاذأولويتهيفرضأنالغربعلىينبغىهل؟الفيروسذلك

عندها؟أفضلسيكونالغربشعورلأنفقطالحصبةضحايامن

؟يوئىةمو!فمملسبهلأ

فقطدواءحبةتناولطريقعنالمعقدةوالتنميةالإيدزأزمةعلىالسيطرةإن

مقاومته.المجالهذافيوالنشطاءالمساعداتوكالاتللسياسمِنن،يمكنلاأمر

وينشط.للعيانظاهرةبأعمالالقيامنحوالمساعداتوكالاتميلمجدداًهناورأينا

ضحايامأساةخلفشريرلوجودنظرأالغربيةالاعلاموسائلفيالبعفجيداً

-الحياةإنقاذعقاقيرأسعارخفضفيتترددالىالعالميةالأدويةشركات-الايدز

أسهل.القضيةلصالحالتعبئةيجعلمما

-ما(شىء)تحقيقانرجيةالمساعداتمتلازمةعنخر1مثالالايدزعلاج

مشكلةحولما"شيئاًايفعلون1بأنهمناخبيهمإقناعالغنيةالدولسياسيويريد

السياسيونقدمإذاأسهلما"شىءاتحقيقوسيكون.أفريقيةفيالمأساويةالايدز

ذويالأشخاصإقناعحاولواإذامماللمرضىالعلاجأموالالمساعداتومسؤولو

للأسف،ولكن.الآخرينإلىالمرضانتقاللمنعالواقياستعمالالمتعددةالعلاقات

مجلسأقرّوعندما.السياسيونيناسبمالتحقيقالفقراء.ممصالحالتضحيةيتم

بليونعشرعسةكلفتهالبالغةالايدزلمكافحةابوش"1برنامجالأميركيالنواب

،2003ويام/رايأفيالإيدز"(لمكافحةالطارئةالرئيساخطة1باسم)المعروفدولار

وخصعالوقايهَ،علىالأموالمنْ/ه20عنيزيدلاماإنفاقيشترطقيداًوضع

.(25للعلانخ!)ه/ه55

المنظماتمنالديى،التعصبإلىإشارةفيأيضاً،النوابمجلسوطلب

تتبئالىةلاّعفلاالمنظماتذلكويبعدعلناً.البغاءمعارضةالتمويلتتلقىالى

وليسالبغاء.لىٍابالنساءتدفعالىالعواملفهمفيمتعاطفاًذرائعياًمنهجاً

تحاولعندماتقولهمايقبلجمهوراًالبغاياتدينالىالبرامجتجدأنمحتملاً

الخطير.السلوكبتفاديإقناعهن
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عنللدفاعحمايةبرامجتمويلأميركافيالديىالحقيعيقأسوأ،الأمورلجعل

قانوناً.متزوجينشخصينبينفقطممارستهأوالجنسعنالامتناع:الحاجاتتلك

علىأثراًالعفافلبرامجأنعلىدليلاًالمتحدةالولاياتفيالدراساتتجدولم

ولم.(26)الواقياستعمالعنبالعدولإقناعهمعنعدا،الجنسىالشبابسلوك

الشبابإلىنقلهاالمبشرونيريدولهذاالأميركل،الشبابالتبشيررسالةتقنع

الجنسيمارسنلااللواتيالمخلصاتالنساءتزاللاذلك،علىوعلاوة.الأفريقى

شركاءمعالجنسأزواجهنمارسإذاللخطرمعرضاتالزواجمؤسسةضمنإلا

المنظماتالديىالحقويهدد.زواجهمخلالأوقبلالواقىاستعمالدون(خرين

لاستعمالكثيراتقّوسإذاعنهاالرحميةالمساعداتأموالبخفضالحكوميةغير

وأقر.الشرعيةغيرالجنسيةللعلاقاتتروّجالمنظماتتلكأنأرضيةعلىالواقى،

الطارئةالرئيساخطة1ميزانيةتخصيمثلثالديى،بالحقمدفوعاً،النوابمجلس

فقط.العفافلبرامجالإيدز"لمكافحة

المعتقداتبسببأفريقيةفيالواقيتوزيعلمعارضةمؤيديهالفاتيكانويدفع

الحماقاتهذهوتعد.(27)النسلتحديدشأنهمنماكلاستعمالتمخالىالدينية

أفضلهوماتحددالىالغربفيالأغنياءأولوياتعنالصارخةالأمثلةأحدالدينية

العالم.باقىفيللفقراء

ضرورةعلىمتفقونالجميعأنإلا،الدينيةبالعقدمرتبطالمنعأنرغم

لهادينيةبحقوقالاعترافيتملامجموعةوهوالشواذ،مجتمعويشدد.المعالجة

المعالجة-نحوبأ-تمحمثلالضغطجماعاتوتدفعأيضاً.المعالجةعلى،عادة

برشلونةفيعُقدالذيالايدزمؤتمرعلىتعليقاًالإلكترونيموقعهاعلىذكرت

مرةولاالوقاية""اتذكرلملكنهامرة،عشرلانيةالمعالجة"200211سنة

ذاll؟وقايةائتلافهناكليسبينمامعالجةائتلافلدينايكونلماذا.(28)واحدة

ملايينثلاثةحدوثلمنعمخصصة115في3"احملةالعالميةالصحةمنظمةتطلقلا

توجيهفيالنشطاءنجحلقد؟2005سنةبنهايةبالايدزجديدةإصابةحالة

سيزكين-سيزكيلبهقامتبحثووجد.الوقايةمنبدلأالمعالجةنحوالاهتمام

السنتينخلال/ل!يكؤلوصستفيأفريقيةفيالإيدزحولالمقالاتتناول
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تذكرفقطوعشرينواثنتينالمعالجة"11تذكرمقالاًونمانينلانيةالماضيتين

.11الوقاية11

الثلالةالسنواتخلالالمعالجةعلىدولارملياراتعشرةإنفاقمنبدلاً

يحملونأفريقىمليون28منالإيدزانتشارمنععلىالأموالإنفاقيمكن،القادمة

تايلاندوأطلقت.المرضمنخالينأفريقىمليون64إلى"يف-ي؟-شتإ"فيروس

مناستعمالهنسبةوزيادةالبغايا،بينالواقىلاسثعمالتروّجتوعيةحملاتبنجاح

ويبدوكبير.بشكل"إتش-آي-في"بفيروسالاصابةنسبةوخفضْ/ه95إلى5،ه/ْ

لهاروجالىالمح!زالستوعيةحملاتفينجاحماًحققتاوأوغنداالسنغالأنواضحاً

الترويجعنالاَنتراجعتالأوغنديةالحكومةأن)رغمشجعانسياسيونقادة

.(الدينيينالقادةضغطتحتالواقيلاستعمال

ماتجنبيمكن،ةلاّعفلاالتوعيةبرامجإلىللمعالجةالمخصصةالأموالذهب!إذا

سنةكلمقابل"إتش-آي-في"ابفيروسجديدةإصابةوسبعينوعسثلائةبين

يجعلالوقايةمنبدلاًالعلاجعلىالايدزأموالإنفاقمريفالايدز.يعيشهاإضافية

القاتلبالفيروسالاصابةتجنبأنبالحسبانأخذناوإذا.أفضلوليس/سوآ،الأزمة

أقوىالعلاجمنبدلاًالوقايةقضيةتصبحعندهافرد،لكلإضافيةعيشسنواتيمنح

سنةالايدزمريضعمرلإطالةإنفاقهايتمالىنفسهاالأموالوباستعمالبكثير.

سنةعشرةحمسالنقلالاضافيةالحياةمنسنة1500إلى75ضماننستطع،واحدة

الايدز.منالتوعيةبرامجعبرالسكانلبقيةشخص(مائةإلىحمسةلكلإضافية

المالمنالقدرهذابإنفاقترغبلماذاالمساعداتوكالاتنسألأنينبغى

نفسهالمبلغإنفاقأنحينفيالايدزمنشخصمليونوعشرينتسعةمعالجةفي

مليونوعشرينالتسعةمعظميحصنربما"إتش-آي-في"فيروسانتشارلمخ

فيمعيناتجاهأيضدأومعحجةليسالسابقالاهمالهذا.الإصابةمنشخص

كيفيةعلىيدللكق.نَالانقفحيثمنللأمامنتحركأنينبغي-اليومالعمل

وأهدافمثرةعناوينمعسلىبشكلالمساعداتوبيروتراطيالسياسيينتجاوب

منممكنعددأكبرمنهايستفيدصغيرةمساعداتميزانيةإنفاقمنبدلاًطوباوية

ذلك؟علىأموالهمإنفاقأنفسهمالفقراءسيختارهل.الناس
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1هفائض!ت،بهشوبت

والمخططينالسياسيينومهمة،التسويةمواقعإلىالإشارةالاقتصادىمهمة

العلاجأموالأنالإيدزحملاتعلىالقائمونويحتج.التسويةوجودإنكار

أفضلحولالتساؤليثيرذلكلكنذلك،بخلافمتوافرةتكونولناجديدة"1

ضدالناجعةالحررتانتشارلتوسيعحملاتتوجدلالماذا.الأمواللإنفاقطريقة

نفسها-المصادرمن-المالمنصغيرلمقداريمكنحيث،الأطفالإسهال

الايدز؟أموالإليهتصلمماأكبرالفقراءمنعددإلىالوصول

كلنفقاتلتغطيةالأمر"يتطلبهاما1سينفقالغربأنهوالطوباويالفعلرد
الصحةمنظمةلجنةالمنهجهذااعتمدتوقد؟نفأ.ذكرناهاالىالصحيةالبرامج

تنفقبأناللجنةتلكوأوصت.200أسنةوالصحةالكليالاقتصادحولالعالمية

بحلولالفقيرةالبلادفيالصحةعلىإضافيةدولارملياروعشرينسبعالغنيةالدول

للبلادالخارجيةالمساعداتميزانيةنصفمنأكئرحينهاكانوالذي42007سنة

سنةبحلولدولارملياروأربعينسبعإلىالرقمهذااللحنةوزادت.لمالعافيالفقيرة

اللجنةتقريروكانالايدز.لمحاربةمنهاملياراًوعشرينتخصيماثنينيتم،20،5

.الفقيرةالبلادفيالإيدزلمعالجةالمؤيدينكسبفيمؤثراً

عماغالباًيسألونهاالناسإناللجخةقالتالتقرير،علىهامشيةملاحظةفي

إنهاقالتلكنها،المالمنصغيرمبلغسوىتتلقلمحالفيأولوياتهاعليهسضكون

نألطفاًالأكثرالنظروجهةوكانتالاختيار.علىقادرةغيروسياسياً"أخلاقيا11ً

وبخلافتريدها.الىالأموالعلىالحصولفياللجنةاستراتيجيةتمثلالعبارةهذه

القيامعلمهيالعامةالسياسة.الخياراتتحديدفيالرفضهذاتبريريتعذرذلك،

التسوياتمواجهةىِفالتهاونسيكون-محدودة.ممواردالمرءيستطيعهمابأفضل

نأالمرءعلىينبغي،جديدةمواردتوفرعندوحئ.الاقتصاديينجانبمنتقصيراً

ممكنة.طريقةبأفضلاستعمالهاكيفيةيقرر

منظمةداخلذلكيمكنكم،والتسوياتالأولوياتعلىالإطلاعأردتمإذا

2002لسنةالعالميةالصحةحولالمنظمةتقريرويتضمننفسها.العالميةالصحة

إيجادينبغيلهذا،الظروفكلفيشىءكلفعليمكنالا1:يتَالاالعامالمفهوم
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التدخلاتمنمجموعةتكاليفالآتيالفصلويحدد.الأولوياتلتحديدطريقة

منهاانطلاقاًنطوّرالىالقاعدةستكونوالى،العامةالصحةعلىوتأثيرها

.(29)االمخاطرالتخفيفاسضراتيجيات

إنفاقهاتمالىالأموالإنالعالميةالصحةمنظمةتقريرمنالتالِىالفصليقول

نفسهاالأموالأنولمماأكثرشخصومئةألفبينماحياةأنقذتالبغايافيقَن!ل

.(3ْ)الفيروسمعالجةعلىانفقت

والصحة،الكلىالاقتصادحولالعالميةالصحةمنظمةلجنةإلىالعودةلدى

تستثنِلمالخاصةلافتراضاتهاوفقااللجنةإليهاخلصتالىالنتيجةأنسنجد

عنالنظربغض،النتائجتلكوتقترن.الفقيرةالبلادفيتفاديهايمكنالتيالوفيات

البالغلمالعافقراءإليهايحتاجالىالأشياءبكلنسبيأ،الخارجيةالمساعدةمجملذكر

نأاعتقدتماعلىالقيودبعضاللجنةووضعت.نسمةملياراتثلاثةعددهم

يضعونو/لمجميع.الفقيرةالبلادفيالأرواحلانقاذبإنفاقهترغبكانتالغنيةالدول

زيادةالناسيستطع،الغنيةالدولفيوحئ.الصحةعلىينفقونهماحولقيوداً

ولايومياً.المغناطيسىالتصويرلأشعة،لنقل،بتعرضهمقاتلةبأوبئةإصابتهمنرص

بإطالةمقارنةجداًمكلفلأنهحقاًذلكيفعل؟لن"،ا"ووديباستثناءربماأحد،

عليها.أموالهمبإنفاقالأغنياءيرغبالىالأخرىوبالأشياءمنهالمتوقعةالعمر

خليطكانعندماأفريقيةفيالايدزعلاجعنيدافعكانفعلاًأحدلاأنويبدو

منظمىعدا،الجميعويعرفسنويأ.دولارآلافعشرةمنأكثريكلفالعقاقير

.محدودة"قديمة"أم""جديدةكانتسواءالأموالبأن،السياسيةالحملات

الذينالايدزلمرضىبيانيةصوراًيعرضسياسيةحملاتمنظممقاومةيصعب

سبقالىالتسويةيجعلمما،الحياةأمدإطالةأدويةعلىيحصلوالمإذايحتضرون

يعتبرهلماوفقاًالنقودإنفاقعدمينبغىلكن.القلبمتحجرةتبدوسابقاًوذكرناها

آلامهبممنمختلفةبأوبئةمصابونأيضاآخرونويعاني.المعاناةأنواعأقسىالغرب

طفلافقدناللواتيالأمهاتنحيبقسوةبيرغر"دانييل11الصحفىويصف.الخاصة

وباءأصاهاقريةفيأبداًيتوقفلاالذيالنحيب،سيراليونفيالحصبةنتيجة

أنوفمنللخروجالمعويةالديدانالحصبةعنالناتجةالعاليةالحمّىوتدفع.الحصبة
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الكيروسينالياثسانالوالدانويسكب.أفواههمداخلالتقرحاتوتكثر.الأطفال

أهلهم،أكواخخلفالموتىالأطفالقبورحفرويتم.الأطفالحناجرداخل

.(3؟)النخيلبأغصانالمغطىالترابويكللها

نتيجةالجسدالمشوهأمه،ذراعىعلىيموتالذيالصغيرالطفلأيضألنأخذ

لامعِتسابعاليةكلفةودونبسهولةمنهالوقايةيمكنوالذىالحادالاسهال

من/لكثرمنعويمكن.الفمطريقعنتؤخذالتيتعويفالسواثلعلاجات

الناسمنالمزيدإلىبالتاليوالوصولالإيدز،معالجةمنأرخمرربكلفةالوفيات

إذاعماأفريقيةفييسألأحدولا.المحدودةالميزانيةبنفمىالأمرّينيعانونالذي

بالمخاطرمقارنةالإيدزعلاجعلىإنفاقهايتماجديدة"ا1أموالبرؤيةيرغبونكانوا

منظمىتواجهالىالأسئلةتكونأنينبغيولايواجهونها.الىالأخرىالكثيرة

نأنستحقاهل1وإنماوحسبا؟االموتيستحقوناهل1الغربيينالإيدزحملات

.11؟يموتمننقرر

الىسويتومن"يف-ي(-شتإ"فيروستحملالىالوالدة"كونستانس"،لدى

منهاطلبتوعندما.الأولوياتحولمثيرةنظروجهة،الفصلهذابدايةفيذكرتها

.للفيروسالمضادالعلاجإلىالافتقارأوالإيدزتقللمسويتو،مشاكلأكبرتسمية

نفسهالاطعاماللازمالماللكسبطريقةإيجادوكان."وظائفيوجدالا1:قالت

الايدز.نتيجةموتهااحتمالمنضغطأأكثرعاملاًوأطفالها

نأعلىالاصرارفيتتمثلالتسوياتعقدرفضفيتعقيداًأكثرطريقةتوجد

الاختيارمنهمالطلبولدىككل.العمللنجاحضروريالميزانيةمنجزءكل

لحمايةضروريةالأسلحةأنعلىالحذرونالسياسيونأصر،والزبدةالأسلحةبين

الوقاية11مقولةتبىإلىالاستراتيجيةالأفعالردودتدفعالايدز،حقلوفي.الزبدة

يتقدموالنالناسبأنالمنطقىالتفكرلىٍاالاقتراحويستند."معالجةدونمستحيلة

يعرفونلاالأفارقةإتش!-؟ي-!ني"11فيروسحاملى)معظمالاختبارلاجراءطواعية

البديهية،هذهالدليلمنأجزاءوتدعم.بالعلاجأملهناكيكنلمما(يحملونهأفم

مقبولةتبدوذلك،علىوعلاوة.كافدقيقلفحصتخضعلمالفرضيةلكن

أكثرالوقايةتجعلالمعالجةبأنالقأئلةالفكرةيدعمأيضأدليلوهناكظاهرياً،
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أكثرأضحىالغنيةالدولفيالجنسىالأفرادسلوكأنعلىدليلويوجد.صعوبة

حملاتونجحت.(HAART()32)الثلألي"العقاقيراخليط1توفربعدخطورة

هناكيبقىأخيراً،.المعالجةإلىتستندأندونوأوغنداتايلاند،السنغالفيالوقاية

تقاومإتش-آي-في"11منسلالاتظهورإلىالكاملةغيرالمعالجةتؤديأنخطر

.33cسقوطها)بذورنفسهاالمعالجةستنثروهكذاحالياً،الموجودةالعقالهَير

بعضطرقيكصحية؟لأئظمة

الكلفةتحليلاتوتمنحنا.للغايةمبسطةالتسوياتتلكبأنالاضرافيخي

)إطالةالمقدّرةلفائدتهاوفقاًالصحيةالتدخلاتمختلفبينتقارنالى-الذاتية

تلك(والمستشفياتالعياداتالطى،الكادر)العقاقير،وتكاليف(الحياةسنوات

ويلتزم.العالميةالعامةالصحةحقلفيالرئيسىالمنهجذلكويعتبر.الأرقام

منظمةوموظفىبروندتلاند"هارلم"غرومثل،المعالجةعنالمدافعينمنالعديد

إلىوصولاًالمنطقإتباعفيفقطيفشلونلكنهم.المنهجبهذا،العالميةالصحة

علىالمالمننفسهالقدربإنفاقالأرواحمنالمزيدإنقاذيمكنبأنهالنتيجة

علىالانفاق.ممقدارمقارنة-الإيدزمنالوقايةبينها-أخرىصحيةإجراءات

الايدز.معالجة

و"ديونهامرا"وا"جيفريهارفردفيكينيديكليهَمن"بريتشيتالا!1انتقد

وفقطالأمور.تبسيطفيلافراطهاتلكالكلفةحساباتالدوليالبنكمنفيلمر"

الصحىللنظامالدولارذلكمنحأنيعىلادولارأمريفتكلفمعالجةلأن

واجههاالىالصعابقبلُمنرأيناوقدالمريف.ذلكمعالجةعنهسينتجالوطى

نفعاً.تجديأبسطتداخلاتجعلفيالدوليةالمساعداتمخططو

"هامرا"افيلمر"،1يتحدثسابقاً،أوردناهاالىالصحيةالنجاحاترغم

المانحدولاربينتصلالى"السلسلةفيضعيفةاحلقات1حولو"بريتشيت"

منالعديدأنلمالعافقراءمنهايعانيالىالثانيةالمأساةوتعىالمريف.ومعالجة

فيالمذكورةالمخططين-ماقاتبعضىبسببالفقراءإلىتصللاةلاّعفلاالتداخلات

السابقة.الفصول
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بسببترعاهااليالبيروقراطيةالوطنيةالصحةقنواتفيالتمويلأموالتضيع

الدوليةالصحيةالقنواتعنالنظر)بغضالحكوماتعبرالعملعلىالاصرار

يبيعماغالباًالإيدز،مثلمستشرياَالفسادفيهايكونبلادوفي.(البيروقراطية

السوداء.السوقفيالمساعداتمولتهاالىالأدويةالصحىالقطاععنالمسؤولون

منه/ه70إلى30بأنوأوغنداتنزانياغينيا،،الكاميرونفيدراساتوقذرت

المنخفض،الدخلبلادأحدوفي.المرضىإلىتصلأنقبلتختفىالحكوميةالعقاقير

خمسينقيمتهاتبلغخارجيةمساعداتاستعمالبإساءةالصحةوزارةصحفياتهم

غيربشكلالصحفيأشار11:فيهقالترداًالوزارةوأصدرتدولار.مليون

سنهَخلالالمخصملهاالمكانغيرىِفذهبتدولارمليونالخمسينبأنمسوول

.11سنوتلُلاثمدىعلىالواقعفيالأموالإنفاقتمأنهإلا،واحدة

قبلالايدزلمحاربةالمخصصةالأموالاختفاءعنمتعددةمصادرمنحمعتقد

الدوليالبنكتدم،الكاميرونوفي.المحتملينأوالفعليينالضحاياإلىتصلأن

محلية.إيدزلجانإلىالصحةوزارةسلمتهاوالىالايدز،لمحاربةكبيرةقروضأ

فعلته.مماواثقينليسواوأنهمالسيطرةأوللرقابة(ليةأيغيابالمنتقدونويزعم

.11حساسةإيدز"مواضيعتقولغامضةلعبارةحماعهمعدا،بالأموالالمحليةاللجان

منكبيراًجزءاًالمحليةاللجانإحدىرئيسوضع،المزعومةالحالاتإحدىوثني

.11حساسةإيدز"مواضيعبندتحتابنتهزواجتكاليف

كافياًتدريباًالاَخرونالصحةوعمالالممرضينالأطباء،منالكثيريتلقىلا

فيالقاسيةالوقائعتلكعنالإيدزعلاج"ملاتمنظموويتغافل.كافيةرواتبأو

علىللحصولتُساقالىالحججفيجزءوأسوأ.الفقيرةالبلادفيالطبيةالعناية

تلكمنظمويعدمماأكثرأرواحاًستنقذأنهاالإيدزلعلاجاللازمةالأموال

.الحملات

كلفةالأكثرةلاّعفلاالصحيةالتداخلاتقضيةمشابهةمناقشاتستثير،بالطبع

كلفينفعأالمناقشاتتلكتجديولا.والحصبةالملاريا،الاسهالمثللأمراض

يدفعلاالتعقيدهذالكن.الكتابهذابقيةتوضحكمالها،ينبغيكمامكان

الرخيصةالتداخلاتحققتوقدقدماَ.أفريقيةفيالايدزعلاجتمويلحولالنقايق
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طرقإيجادةثاّحبلا.ممقدورلأنرخيصةوهىسابقاً.لاحظناكما،بعفالنجاح

معينةمرحلةفيفقطواحدةمرةالحصبةلقاحإعطاءينبغى-الأدويةلتقديمأسهل

مرةللحشراتمبيدمعبالتزامنسريرشبكةتسليمويجبطفل.كلعمرمن

بكيفيةالمتعلقةالمعلوماتجانبإلىللملاريا،محتملضحيةلكلفقطواحدة

.دوريبشكلمجدداًتطهيرهاثماستعمالها،

الحلقات"امنالعديدعلىوتعتمدللغايةمعقدةعمليةبالعقاقيرالإيدزعلاج

إذاالجرعاتوتعديل،الخبيرةالرقابة،المخبريةالاختباراتالتبريد،:"السلسلةفي

أوروبةوفيالدواء.تناولالمريفكيفيةوتعليمسامةجانبيةتأثيراتظهرت

حسبأدويتهمالإيدزمرضىمنْ/ه40إلى20يتناوللا،الشماليةوأميركا

المتبعالأدويةنظامفيهفوةحدثتإذامقاومةسلالاتوستظهر.الطبيةوصفتها

.مماحالياًالحكومةبيروقراطيويقوملا،حسنةنواياوجودحالفيوحئحالياً.

كلفيعليهاللطلبمناسباًالأدويةعرضيكونأنلضمانالعملمنيكفى

أدويةتناولفيانقطاعحدوثعدمالضروريمن،المرضىحظولسوء.مكان

مقالةوظهرت.(جديدةسلالاتتطورومنعالفاعليةمنلكل)ضروريالايدز

معبإيجابيةتتعاطىأنهارغموالتي،الأميركيةالأطباءنقابةصحيفةفي2004سنة

:المخاوفبعضأبدتأنهاإلا،الناميةالبلادفيالمعالجة

كطببةبعظلهةههنهـهيمن؟لآ!قعشر؟توتحفبزندريبسبتمكيفخير؟،

بلأهو؟ردوتزوبدهمعثطهم!\و؟لإشر؟لإيدزهح!رفينيجبت؟سهـزلمتطبقكعطثوبهـن

كعضد؟؟ثوب!ء\هذثمعلأجةثمطثولهطبظلهةىق!سهثضع!نةبس!نمكطت!هـهضلاتو

نحنية،بنىوجو؟ن!مض("دونخي-؟قيإتشكنطوسعلاجنطقنقسطحوسبكولن

وتدفيعثبه،؟لاعظدبمكن؟هنِعف!هنطنؤزلهحنظممدربولنما،فهـمهنهـءلنمابمن
ةث!غف!غمع!لمجة؟ثىوسبدودك!رلهئهاَكطبهةكظبةثديعومةفغلأ"وثكن!بسبطة

.(39!"ثثظهنطهظومةلمسروتثسر+بنطورو

فيروسيحملمنلتحديدالمطلوبةالاختباراتمنكبيرعددإجراءأنيبدو

البلادفيالصحيةالتحتيةوالبئالميزانياتسيرهقللمعالجةومؤهل"إتش-آي-في"

.الفقيرة

لامأساةحدوثإلىستؤديأنهاالايدزلأزمةالبطىءالفعلرديعىقد

وسيكون.الأرواحمنملايينعدةلانقاذالاَنفاتالوقتأندرجةإلى-تطاق
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منالجيلهذاحياةلإنقاذمعظمهافيفائدةذاتغيرمحاولاتعلىالمالإنفاق

استمرارفييساهممما،القادمالجيلأرواحإنقاذحسابعلىالايدزضحايا

غيربأنهاالمعالجةاعتمادنحوتضغطالىالسياسيةالجماعاتتذكرولا.المأساة

الأفارقةيواجهالذيالتهديدلإيقافالوحيدةوالطريقة.الأزمةإنهاءعلىقادرة

وأالمتبعةللسياساتذلكملائمةعدمعنبغفالنظر،/لؤمايةفيهونيرخَالاو

القادمالجيلإنقاذهيالمهمةالجن!.حولالمناقشاتتسببهالذيالإحراجمدى

مجددأ.الأوانيفوتأنقبل

الايدزعلاجعلىالأموالبإنفاقيرغبونالذينالحملاتمنظمىنمدحدعونا

ذلكبعفمنتوجيهإعادهَيستطيعونهللكن.وتعاطفهملتفانيهمأفريقيةفي

نفعاً؟فيهايجديمقاصدنحوالتعاطف

هجدد؟طمئلأيةو؟لاستج!بة

الخارجيةالمساعداتنجاحكانعندماالايدزحولالصحىالنظامفشللماذا

أقلالإيدزأزمةكانت؟الأخرىالمجالاتمنأكثرالعامةالصحةمجالفيشائعاً

الغنية.الدولسياساتمعمتوافقةالفقراءمصالحتكنلمو،الاستجابةمناستفادة

دواءحبةتناولتتضمنلاوالى،الوقايةمجالفيمطلوبةالضروريةالأفعالوكانخ!

سوىالمانحونيظهرولمالأخركط.النجاحاتمعظمحالهوكما،حقنةتلقىأو

فيأوالايدزانتشاريسببالذيالجنسيالسلوكبدراسةالاهتماممنالقليل

أنفسهم:المانحونيسألأنوينبغى.السلوكذلكتغيرالىالوقايةاستراتيجيات

-ي؟-شتإ"بفيروسالإصابةمنالوقايةفيساعدناهمالذينالناسعدد"كم

.11؟11في

-المساعدةلتلقىظاهراًهدفاًإتش-آي-في"11لفيروسالحاملالمريفرريعدّ

ويتمتعبعد.يعرتلالكنهالمستقبلفيشخمسيصابمنظهوراًأكثر

العامةالعلاقاتمزايامنبالكثيرالمساعداتووكالاتالغنيةالدولفيالسياسيون

منلإنقاذهمتدعوهمالفقراءمصالحٍكانتإذاحئ،المرضىأرواحلانقاذهم

المساعداتوكالاتأنعلىمجدداهذاويؤكد.الأولالمقامفيبالمرضالإصابة
http://www.al-maktabeh.com



293والمالطةالبهجة:!مداواة:السابعالفصل

تأثيراًأقلالنتائجتلكتكونعندماحئ،للعيانظاهرةنتائجنحوجهودهاتوجه

.للعيانظهوراالأقلالتداخلاتمن

غرالسؤاللمواجهةبالشجاعةالمساعداتووكالاتالسياسيونيتمتعلا

بأنللإيدزالتصديفيالفشلويظهر.الجنسىالبشرسلوكتغييرحولالمريح

فقط.الدواءحبوبتوزيععلىغالباًيعتمدونالبروقراطيينالمعالجين

بمطل

نيلاّعفلاغرالبيروقراطيينمنالكثيربوجودأفريقيةفيالإيدزكارثةتتميز

تدعىمجموعةوتعمل.الأبطالبعضيوجدلكن.النشيطينالمنقذينمنوالقليل

اكونستانس".1مثلأشخاعىمساعدةعلىأفريقيةجنوبسويتو،فياهيفسا"ا1

عملهوبدأسابقأ.غنيّاديكورمهندسوايتنغ"،استيفن1،النشيطمديرهاانوك

أبحاثوحدةإكارةمقرلتجديدعقدعلىحصلعندماصدفةالايدزقضيةعلى

هناك51ر.مماكثيراَوتأثرسويتو.فيكبيرمستشفىفيالمحدثة"يف-ي(-شتإ"

الإيدز.لمحاربةالوقتطوالجهودهوتكريسىعملهمنالاستقالةقررأنهلدرجة

لمنعنفيرابينعقارتقدموهىفرقاً.تحدثصغيرةأشياءبتحقيق"هيفسا"تقوم

جرعةالأطباءويعطىالجدد.المواليدإلىالأمهاتمن"يف-ي؟-شتإ"فيروسانتقال

الإيدزبعلاجاتمقارنةالكلفةمنالكثيريوفرتداخلوهو،المخاضأثناءفقطواحدة

فيروسيحملناللواتيللأمهاتبديلةأطعمةاهيفسا"1تقدمالأمر،ولمتابعة.الأخرى

وتنظّمالجدد.المواليدإلىالفيروسأيضأينقلقدالارضاعلأن"يف-ي(-شتإ"

الأمهاتلمساعدةسويتوكلفيالصحيةالعياداتفيجماعيةلقاعاتأيضاًالمجموعة

يسببهاالىالشخصيةالوصمةمعالتعاملفي"ايف-ي؟-شتإ"فيروسيحملناللواتي

تعلن:المشاكلتلكمثلعلىالاشارات)إحدى.الأخرىالعديدةومشاكلهنالمرض

الأمهاتتزوروعندماداخلها(.ممنوعالسلاححملأنالعياداتأنحاءكلفياللافتات

في"هيفسا"وكادرالأمهاتوتعمل.غذائيةوموادمجانيةوجبةعلىيحصلن،العيادات

مجتمعمناهيفسا"1كادرمعظمويأتي.الطعاملتقدىمعيادةبكلملحقةجماعيةمراكز

.11يف-ي(-!تإ"فيروسيحملونوجميعهمسويتو
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فيروسيحمللاأطفالهاآخرلكن،كثيرةمشاكلمن"كونستانس"تعاني

الغذائيةوالمواد،المجانيةاهيفسا"1وجباتوتجعل.نفيرابينبفضلي-في"،"إتش-1

سهولة.أكثرحياتهاتتلقاهالذيالمعنويوالدعم

منحفيجداًفعّالةالايدزمحاربةفيالغربجهودكلتكونأننتمئكنا

كثيراالايدزالغربتجاهللقدفعلاً.إليهويحتاجونيريدونهماالفقراءالضجايا

علىفقطالآنويركز،كبيرةإنسانيةأزماتلمواجهةالخططيضعكانعندما

نحوالكارثةتحولإيقافثنيللغايةالضروريةالوقايةتتجاهلمكلفةعلاجمحاولات

الأسوأ.
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للوقايهَالبغايا
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آلفا!ن،لفل

إمبريالبةإلىالاستعمارهن

الحداثةبطما

لمثهائدرهـطهر؟نكؤهـة؟!تمطدىة!هه

فعلألههيهؤفولضلاقةهدى

.هز!جنإهـسنطب!ت9ههملنخبثون!هحول

؟كؤلهر!فل!:ك.!!ي.حبك
،988،ةه!ثه!ريهإل؟ء!طخ

الغربيونالصحفيونويرسل.الغربفيالأحداثواجهةإلىتعودالامبريالية

فيالبيضاءالأقليةأنظمةحئأوسيراليبرنفيالاستعمارإلىمخفىحنينعنتقارير

الامبراطوريةاحالة1عنآخرونبارزونغربيونصحفيونويكتب.زيمبابوى

.(2)،1الأميركية

فيستانفوردمن"ليتينو"ديفيد"فيروناجيمس1البارزانالسياسةعالماكتب

:2004سنةربيع

ةهـه!صوالبوصطهلحثنكعلأهيكححهنشكلنحو؟لاتنماكمنحدةكولالهماتهتحرك

خثط!ىرب!ععكونشر1ئة.كحدكطماة!أل!ريهإ11زنسننز1كهـزبشك!\وك!طية،

نهور!ؤكوسو!ةنسوب!فىننطوركنيوكعلأهي!عحثىكحثمينىهنهضد

ك!نتوكم!.ق؟وكفي!طولهط،كمدىمحىلحرب،\فغ!شمظن،سهـركهولطكشرهنهة،

كسثطةصكسهطرةهنعلأهـهةدرثةك!هودهذ"ننضعنكندكبث!هة،؟لإهبرهـلألههة

!ضرجههة؟دلهثاهامأ1لاضالسبةةبث!صت!11ول1ثيوكمحثههةكعم!هلأم!هة

الاتفاقياتتشكيلإعادةاينبغى1أنهمفادهانتيحةإلىو"ليتين"افرون"1خلعى

.(3)ااالجديدةالوصايةشكلاعتمادنحوتجاهلهاتمالىالصلةذاتالحالية

نخبةدليل،(الخارجية)العلاقاتأيخرزفورينفيمختلفةمقالات!سةوضعت

11الحداثةبعدما"إمبرياليةأنواعبعضالماضيةالقليلةالسنواتفيالقرار،صنعْ

299
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)منكرازنرا"استيفن1السياسةلمعاكتب،نفسهالسياقوفي.(4)الحليفةللدول

:2004سنةخريففيأيضاَ(ستانفورد

نطسولنصثحك،.\هورمحىةئ!مهبكحثومكت؟ذكعنهرةب!ولهككترت1ذ؟

كدذكاولالشدظهع.كدئخثيبلافنلنطقهنط؟هكههحدوده؟لإ؟رهـهةفثونهالاطنما

إنش!فوكهف!هةكجدهـهدكححينهةهه!لعسنكونررخ!لار؟تعنكنغكاضيكمههـعنة

بحكم؟نظعةهطهنىد؟زخ1حبةونطوهـركعلأهبةبتطرمنوثهـنخنتوينثه.

د!هضرثثة،ىفومنهدعوهةةث!ثيمؤ!سبلهحةحثومكإضفةهـطبغيلهكد،

كعمهكا!سة"1تخ!ه!رنهمة!يحلأهـبماكف!نمهنىفز!شمكوكحح؟ثوص!بة

حاليأ،القائمةالوصايةأشكالا"ستزودإليها:توصلالىالنتيجةكان!ت

السلامتحقيقفيأفضلبخيارالسياسيينالقادة،المشتركالحكموخصوصأ

الخارجيةوزيرةوعينت."ءالسيالحكمتعانيالىالدوللشعوبوالازدهار

وزارةفيالسياسيللتخططرئيساكرازنر"استيفن1"ارايس"كوندوليزاالأميربهية

.2005/فبرايرشباط4فيالخارجية

وزارةأن2005ويام/رايأ2في)الأمة(ديشنْ/قفي"اكلينانعومى1كتب

:للاهتماممثرجديدمكتبلديهاالأصركيةالخارجية

كهن!ءلإعادة1ثمتسهئفكنب؟لأب!غىكببت؟نش!،2004؟با؟غسطس5في

ىرلموس1نب!؟وكر!ىبسا!قكهنحدةكولاهـه!تسفهـر!س؟زهلكذكط!و؟لاسنمز؟ر

"ت!ع1هـنزبطظثعرحلةنفصبثبةخططوضحكجليهدكعكنيومهعة"بطمثوفى

كنىجعهور...*؟ه!مئلاسبريوقلبثد؟نضطري!"..وعشرلهنخعسةحوكيفي

غو؟لههده!نبةد!عالئسبظا1فثخزةغودلمدلهن!سههكون1ك!قير،الاولي؟تشرهـى

هـنسه!نعبطحول..:طسثولاهرقوضضظكنيبخططوندور...دعيةر!نعك

ثكنهنطية...طولة؟يء!نبة!!عإهـعكنيههمةثبست..*؟هةلهكدلاثنملاعي1

؟حهنئمانغيكهن!ءإىدة؟نوشرح..؟كدم!قفهَصلأتمخد1طيةئطؤدول!نمظء

!؟كندلهمتعزق

فيلمفيزرفورنفيمقالة"باسكوالو"كارلوسكرازنر"ستيفن11كتب

كلسيعملكيفأوسعبشكلفيهايشرحان2005آب/أغسطستموز/يوليوا

هما،الخارجيةالمساعداتفينظرائهممثل،"و"باسكوال"كرازنر"نٍاذلك.

:مخططان

سوفبسحع،حطظ؟وكصكرلهة1لاخريكدولي؟و؟لهمنحدةكولاله!تعمث!هلات!خ

كعثنهـهةتال!كوكهبئ1ثظءوإروة1ر!لاسنونحنىنشاطتكجدلأبعكفلطسق
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فىبعثن!ةكوكمالاتهنسقنشرسبتم!صمكري،كنخط!هطجهدهنوكجزء.وكجه!ثى

وسوفببظء.وإعلادة؟لاسنمزارنحق!ئنههجبتئسهـزثتطولهربصر؟عهنكاطق
كهنلاءإروةت؟رطحولت1ء!عإل1فيءهنكظكدفىكعهدمنك!قحهذ؟بسلاعد

1لهجبمئىمعةر!دهةه!ندمهقنشرس!نمكنخطبط،مرحلةوبعد.ة!عفو؟ثعدني

ههلاشر!بشك!كبن!ءةد!عإولاستدز؟ر1نحفه!كنىةلمهـمس!!

الخارجيةالمساعداتمنالآخرالنوعمعتنسيقوجودعنأيضأ،تكلما،

وعرض.الدولم!نوالبنكالنقدصندوق،الأميركيةالمساعداتوكالةيتضمنالذي

الناسمنالمزيدستمكّنالمتحدةا"الولاياتبأنالأملو"باسكوال""كرازنر"

.(5)ااالسوقواقتصادياتالديمقراطية،السلامبفوائدالاستمتاع

النتاثجمنالاحباطوقادسيئاً.كانالاستعمارأنعلىمتفقونالجميعأنبدا

يسودهاستعماريماضٍتخيلإلىالكثيرينأفريقيةفيالاستعماريةللحقبةالكارئية

التقليديالفكرعلىأيضاًالمرموقينالأساتذةمنالعديدواعترضوالرخاء.السلام

تعجبىالذي،"فيرغسونانيال1هارفردمورخويقولبالشر.الاستعماريربطالذي

إمعانعندوسنجد،الليبراليةالامبرياليةمثلاشيئا1ًهناكإنهذا،عداأعمالهكل

،الاقتصاديالتخلف"11حالاتمنالعديدوفي...جيدةكانتأنهاجيداًالنظر

.(6)ااالوطنيةالدولةتستطيعمماأفضلنتائجتحقيقليبراليةإمبراطوريةتستطيع

المعاييرعنللخروجالاقتصاديهذاالطموحةالادعاءاتتلكمثلدفعت

الاحتلالعبرالاقتصاديةالتنميةتحقيقيمكنأنهواعتبار،العاديةالاتتصادية

مجموعةإلىبالتأكيدالكتابمنالجزءهذاوينظر.الدولوبناءالغزوالعسكرككا،

عنالمدافعينمعظم-الكتابباقيفيالموجودةتلكعنتختلفالىالعواملمن

،مي!دقلاأوالجديدوالاستعمار،الامبرياليةفكرةمنخائفونالخارجيةالمساعدات

إنهاءفيموثراًمنهجاًالجددالإمبرياليونويعتمدبهم.الفصللهذاعلاقةلاولهذا

الاعتبار.بعينأخذهينبغىلمالعافيالفقر

للغربالحافزالفاشلةالغربتطفلاتتقدّم،المألوفةالتزايدلمتلازمةلاحقأ

الحكوماتلأنوالسبعينياتالستينياتفيالمساعداتوفشلتتطفلأ.أكئرليصبح

فيالبنيويةالهيكلةإعادةلتبريرالمساعداتتلكالغربواستعمل،سيئةكانت

وفشلت.والتسعينياتالثمانينياتفيسلوكهاتغيرعلىالحكوماتلاغراءمحاولة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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يفكرولهذا،والتسعينياتالثمانينياتفيالحكوماتتغييرفيالبنيويةالهيكلةإعادة

وأالوصاية""امنبنوعكلهاالوطنيةالحكومةباستبدالالغربفيالآنالبعض

الفشل.ذلكلتغطية"المشتركالحكم11

تحققلم-حقعلىكانتالقديمةالتقليديةالحكمةبأنالفصلهذايجادل

نشوءثنيساهمتذلك،منوبدلاَ.الاقتصاديةالتنميةالسابقةالإمبرياليةالحقبة

الفاشلة)التدخّلات(ببعفالتداخلاتللقيامالحاجةتّذغالىالشروطبعض

الفوضويبتفكيكهالفوضىبذورالغربونثر.سيئةوحكوماتفاشلةدول:اليوم

ورغمالحدود.الغرببهارسمالىالاعتباطيةخصوصاًالطريقةالاستعمار،لنظام

أمحمرأنهايُزعماليبالتجاربالاسضعماريةالتجربةعلاقةسينكرونالعديدينأن

التدخلاتموجةمنالعبرمنالكثيرعلىالحصولفيأشكأنىإلا،اليومإنسانية

كفاءةعدمنتيجةالمشاكلمنالكثيرظهرت-العالمباقيفيللغربالسابقة

الجديدالعبءالبعضيعرضعندماساخرأالأمرويبدو.واستغلالهمالمستعمرين

الأبيض.للرجلالقدسمالعبءخلّفهاالىالفوضىلتنظيمالأبيضللرجل

الحكوماتأنشأتالىالوحيدةالمحركةالقوةكانالغربإنالقولعنغى

مسووليةيزيدمثلماالسبىالغربتأثيرمنذلكسيزيد-العالمباقيفيالسيئة

أنظمةمنالكثيرهناكوكان.الغربمنالايجابيةالتوقعاتمنالغربىالرجل

الغربيكنلموحئ.الغربيظهرأنقبلالفاسدةوالسياساتالاستبداديةالحكم

؟والمغولالمسلمين،الأزتكتذكرونهل-الإمبرياليةللفتوحاتالوحيدالمصدر

بأيتتمتعلااعتباطيةحدودلهامستقلةدولأخلفهمالمصتعمرونترك

أحياناًالحكوماتهذهوتكون.شعبيةشرعيةعلىالحصولفيحقيقيةفرصة

الخارجية.للمساعداتوميزانيةجيشمعللحكممستقلشكلمجردمنأكثر

واستطاعالجدد.قادتهاأفادتالجديدةالدولأنإلا،الضحلةجذورهاورغم

ضرالًبلجبايةالاستعماريةالحقبةعنورثوهالذيالجيشاستعمالالجددالحكام

تقليداًيتبعونوكانواآخر،اقتصادينشاطأيأوالطبيعيةالمواردعلىعالية

نأمفاجئأيكنلمو.الاقتصاديوالتخطيطالاستبداديالاستعماريالحكممن

والسياسية.الاقتصاديةللحرياتالعداءالجديدةالدولتلكمعظمتناصب
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ثمحث!ىثطغ!ةرع!هـة

الفردحكمالاستعمارإدارةتزّزعقدكانتأسوأ،الأمورلجعل

المباشرا"،غيرالحكم11الاستعمارإدارةفيالمفضلةالوسيلةوكانت.الاستبدادي

"محمودكولومبياجامعةفيالأستاذوأشاروسطاء.أومحليينحكامعلىوالاعتماد

غرالحكموكان."مركزياللاالاستبداد11باسمأفريقيةفيالنظامهذاإلىممداني"ا

وضععلىقادرينأوراغبينيكونوالمالمستعمرينأنإلىنظرأمحتوماًأمرأالمباشر

الأوروبيينمنيكفىماهناكوكانلادارتها.المستعمراتفيالأوروبيينمنالكثير

)اليالاستعمارقبلماأنظمةفيالفوضىلإحداثاللازمةالسلطةيمتلكونالذين

لكن،(وجودهالأوروبيونافترضالذىالفارغاللوحعنجداًبعيدةكانت

أسهلالتدمير.الخيريةللمؤسساتمشابهشىءأيلإنشاءكافيأيكنلمعددهم

دائمأ.البناءمن

1893898سنةيشغلونالبريطانيونيكنلم csَالخدمةجهازفيمنصبا

وكان.نسمةمليون300سكانهاعدديبلغقارةخلالهامنيحكمونالهندفيالمدنية

موظفاً.4849هنود(موظفون)البقيةبأكملهالمدنيةالخدمةجهازكادرتعداديبلغ

البريطانية،القواتعددالحكومةزادت،1857سنةالهنديةالعصيانحركةوبعد

جنديأ54.000جانب)إلى1885سنةبحلولجندي78.000إلىوصلتالى

.(7)(هندي

فيالشرقية.الهندبشركةيتعلقفيما،سابقوقتفي"بورك"إدموندوصف

ابعض1الهند:ثنيالفوضىالمتغطرسونالبريطانيولطنشركيفعشر،الثامنالقرن

والىإدراكها،يستطيعوالمبطرقالسلطةبزمامأمسكواالذين،الغامضينالشباب

الغارقةالموقرةالمؤسساتوخرّبوا...فساداًعاثوا،الحدودولاالغايةلافيهايروالم

.(8)ااالقدمفي

)انظر(9)للغايةضئيلةأفريقيةفيالمحليينالسكانإلىالأوروبييننسبةكانت

:(6الجدول
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1939سنةةيق!رفافيالمحليونوالسكانالاً!رولطونالمسؤولون.6ثدول

بالملايينالمحليونالسكانالأدرو!لن!مسؤولم!نالبطد

131520البريطان!ةنبجيريا

23849.4البلجيكيةالكونغو

8873.2الفرنسيةالاستوائيةأفريقهة

366015الفرنسبةأنرلِعَيهَغرب

منجديدةدوللإنشاءيكفى.مماموهلةالقليلةالبيضاءالفئةتلكتكنلم

فيدائماَفشلواذلكورغمللأداء،منخفضةمعاييربوضعهولاءوقام.العدم

فيالبلجيكيةالمستعمراتإدارةعلىالقائمينبلحيكىأستاذووصفتحقيقها.

لغةيعرفواأندونبعهدأإرسالهمتم؟مؤهلينوغيرجداًايافعون1:بأنهمالكونغو

ناءمكانإلىاختبار،فترةقضاءودونجاد،تدريبودون،الأصليينالبلدسكان

وغيرقوة،ولالهمحوللا،معزولينهولاءوكان.عادةوحدهميكونونحيث

فيه.ممايسافرونيكونوالمو،بالغةبصعوبةإلاقيادتهممراكزمغادرةعلىقادرين

عندمابنفسيذلك)يذكرني.(،ْ)ااالقرىيعرفونيكونوالمو،مقاطعاتهمفيالكفاية

.(1الدوليالبنكفيموظفاًكنت

رجالإحصاء،عمال،ضرائباجباة1يصبحواأنالأغرارهولاءعلىكان

ومستشارينصحيةتوعيةموظفي،طرقبناة،زراعةعلماء،قضاة،شرطة

فيإغبوقبائلأفرادكانماوغالباغالباَ.مرضىهمفيماذلكوكلحكماء"،

الأولاد"ا،ا"قضاةبأنهمالبريطانيينالمقاطعاتضباطإلىبسخريةيشيروننيجيريا

ورقةتحمللهاوجهلاشخصيةالحكومة"11فيهاكانتتنكريةحفلاتويقيمون

.(،")اهديفي

علىأفريقيةفيالمستعمروناعتمدماغالباَ،الاداريةلتلدًالقيودنظرأ

يعرفلم؟اا"الزعماءاهولاءكانمنلكن.عنهمبالنيابةليحكمواالزعماء"11

معيتعاملونكيف،المحليينالسكانمعبذكاءيتعاطوالمالذين،المستعمرون

نيجيريافيإغبوقبيلةوكانت.أفريقيةفيزعيمفيهايوجدلاالىالكثيرةالمجتمعات

أمثلةوتوجد.القرىفيمركزيلامحليحكموجودمع،الدولةتحكمهلامجتمعاً

فْسَخلاواديفيالرعويةوالمجتمعاتأوغندافيالزراعيةالمقاطعاتمنهاأخرى
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وجهاءأحدأحياناًواختارواحال،بأيزعماءالبريطانيونوعيّن.أفريقيةشرق

تنجانيقافيالقانونالمستعمرونلّدع،،930سنةوفيالاَخرين.ليحكمالقرية

.11أمةإلىأورولهكاكلينتميمثلماتماماً،قبيلةإلىينتمىأفريقى"كلليصبح

تكونأنوينبغى...منفصلةوحدةقريةكلاعتباراينبغى1:المسؤولونوقال

منالكثيرأنيعرفونكانواالاداريينامعظم1أنرغم،"زعيمبقيادةقبيلةكل

تنجانيقافيالمبكرةالألمانيةالتجربةاستنبطتقدوكاش!لهم".زعيمٍلاالناس

بدأ،عليهمقادتهمبفرضغرباءقياممنلامتعاضهمونظراًأيضا.زعماء

ثورةالمباشر":غيرالحكم11اندلاعهمافيالمباشرالسببكانثورتينالأفارقة

الذينولئك1)"المصطنعينالزعماء11ضدوالتمردتنحانيقا،في-ماجىماجي

كناللواتيالنساء،وقادت.(،2)وبغإأرضفيالاستعمار(مسؤولواصطنعهم"11

.("3)الأخيرةالثورةالجديد،النظامضحايابين

الحقبةقبيلواسعةسلطاتلديهميكنلمالزعماء،وجودعندحئ

فيوفانىأشانىاحمان،شعوببينفضفاضةاتحاداتهناكوكانت.الاستعمارية

.مماوكانوايعملون،واسعةبسلطاتيتمتعونالتحالفاتتلكزعماءيكنولمغانا.

أنيتوقعنفسهتلقاءمنيتصرفالذيالزعيموكان.مستشاروهمعليهميمليه

أفريقية،فيمركزىاللاالحكمنظامعلىأيديهمالمستعمرونووضع.عرشهيفقد

الذيأشانى"احلف1وافتقر.الحكملذلكتوازنونقاطضوابطيضعوالملكنهم

فياشتركواالذينالمستشارينإلىالبريطانيالحكمتحت1935سنةإحياؤهتم

وهي،"الشباباتحادات11الحلفألغىماوسرعان.الزعيممعبالسلطةالماضى

الزعماء)4؟(.سلطةسلمعلىأخرىتقليديةدرجة

سوىيخضعولا،القانونهوالزعيم11:أننيجيريافيأوروبيمراقبلاحظ

مستشار.بصفةدولتهفيالمقيمالأبيضبالمسؤولتتمثلأعلىواحدةلسلطة

فيوالقاضىالمدعىيكونماوغالباً...هبالخامجىالشرطةجهازالزعيمويشكل

أييتمتعولمله.إرضاءالسجنفيضحاياهليضعالسجانويوظف،نفسهالآن

منتلقوهالذيالدعمبفضلالسود،الطغاةهؤلاءمنأكبربسلطةوطيحاكم

.(15)ااالخلففيبسكونيجلسونكانواالبيفالذينالمسؤولين
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للأستاذووفقاً.أفريقيةفيالاستبدادمنفعلاًزادواربماالأوروبيينأنالنتيجة

مركزيةقضائيةامؤسسات1فيهيوجدأفريقيةنيمكانهناكيكنلماممداني"،1

حقبةفيامألوفاً"1أمرأكانتوالى،"اممنطقةتشملقضائيةبسلطاتتتمتع

زعماء11نظامباعتمادسياستهالبريطانيالسودانحاكمووصفالاستعمار.

.("6)ااالحاكمةللنخبةآمناًالسودانا"جعلإلىيهدفبأنه"القبائل

الأشغالعلىوالاشرافالضرائبيحبايةالزعماء"11الأوروبيونفؤض

فرضحقالزعيمالبريطانيونمنح،،955سنةبوغندااتفاقيةوفيالشافة.

ثلاثةكلبينمنعاملاًيختارالزعيموكان.العدالةوتنفيذ،الضرائبوجباية

كانت،الفرنسيةالمصتعمراتوفي.الطرقصيانةفيسنةكلشهرأليعملمنازل

علىالسكانإرغام،العمالةمي!دقت،الضرائباجباية1تتضمنالزعيمواجبات

الكونفووفيللجيش!".المجندينوتقديمللمحاصيلاللازمةالأرضحراثة

لزرعالأرضحراثة،الشاقةالأشغال11تنظيمالزعماءعلىكان،البلجيكية

الدولةومتطلباتالعمالتوفير،الإلزاميةالعسكريةالخدمة،المحاصيل

لأىتخضعلاالىسلطاتهممنيستفيدونالزعماءكانماوغالباً.(؟7)ااالأخرى

فيتبشيريةبعثةترّدقو.لمصلحتهمالعمالوتجنيدإضافيةضرائبلجبايةقانون

تحويلهاتمالىالضرائبإلىالزعماءجمعهاالىالضرائبمعدلالألمانيةتنحانيقا

اللوردحاولنيجيريا،ثهالوفيواحد.إلىسبعة.ممقدارالمستعمرينإلى

بدفعالسلطةاختلالإنهاءالمباشر،غيرالحكمنظاممهندسلوغارد"ا،افريدريك1

الفسادلافاءالأخيرةالمساعداتوكالاتتوصياتومثلللأمراء)8،(.رواتب

السلطة.اشتعمالإساءةالرواتبتوقفلم،المدنيةالخدمةموظفىرواتببزيادة

فيفعّالةضوابطدون-حالبأي-بذلكقيامهملتوقعسببهناكيكنولم

أمامليس،المسؤوليةحكامهمالأوروبيونوحمّل.العامالمالنهبعلىالقدرة

علىالأوروبيينمعالصراعأرغمبوغندا،وفي.الأوروبيينأمامولكنرعاياهم

.1926سنةالاستقالةعلىبوغنداوزراءرثيسالزعماءتعيينفيكاباكاحق

،،589سنةماليالآنٍىّمسيفيماسيغومملكةعلىالفرنسيونتغلبعندما

المويدة.ممباراسلالةمنزعيمااوبّصنو،السنغالإلىاتوكولور"1قبيلةمنالقادةنفوا
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يقومواأنقبل.ممبارامنمنافسأعيّنواثم،وأعدموهولائهفيلاحقأاوّكشولهم،

منكلىعّداو.سنواتثلاثغضونفيذلككل-تمامأالتقليديةالزعامةبإلغاء

الاستعمارية.المناصبفي"الصحيحالمحلى11تعيينإلىالحاجةوالفرنسيينالبريطانيين

عنالرائعتاريخهفيإيليف"ا"جونكامبريدججامعةفيالأ!ستاذيلاحظ

فيالمباشر"الحكم11بوصفااللذينوالبلجيكيالفرنسيالنظامينحئأنهأفريقية

،الهرمرأسعلىكانواوالبلجيكيينالفرنسيينأنورغم.مباشرينيكونالمأنريقية

منكالعادة)اختاروهمالمحليينالسكانمن"مقاطعاتزعماء11عينواأنهمإلا

.((9)القرىزعماءعلىبالمقابلاعتمدواوالذين،(للمستعمرينالموالين

المحليينالسكانأنإلاالأمور،علىبالسي!رةالمستعمرينادعاءاترغم

علىالبريطانيينمعالوجهاءتعاونغبو،ٍاأرضوفي.لخداعهمالفرصاستغلوا

.والشبابالنساءحسابعلىوغالباً،لمصلحتهم"االتقليديالقانون11كتابةإعادة

علىوكانإغبو.قبيلةفيالزعماءضدالثورةالنساءتقودأنصدفةتكنوا

الموظفينعلىالاعتمادمباشرةقراراتيتخذونالذينالأوروبيينالأقاليمزعماء

محكمةداهوميفيالمحليينالموظفينهؤلاءآخرأحدوأنشأ.المحليينوالمترجين

المسؤولعلىعرضهقبلقرارلاصدارالرشىفيهايتلقىكانواليبه،خاصة

وفي."هليقولهشيءأيسيصدقالأبيضالرجل11أنيعّديو،الاستعماري

أرضلتوزيع1900سنةاتفاقيةالبريطانيينمعالمتحالفونالزعماءاستغلبوغندا،

،الأيامهذهالحداثةبعدماوإمبريالىالمانحينحالهووكما.(2ْ)بينهمالمملكة

وعمل.الأرضعلىإطلاقاًالحقاثقيعرفونلامخططينالمستعمرونكان

غيرعنالداخليةالقوىتوازنتقويضعلى،المعاصريننظرائهممثل،المستعمرون

قصد.

فيالنفوذببعضيتمتعونمثقفونأفارقةهناككان،أفريقيةعلىالتهافتقبل

خليجكليةتدعى،سيراليونفيجامعةالمبشرونوأنشأ.الاستعماريةالأنظمة

كلياتإلىإضافةإليها،أولادهمالغربيونالأفارقةوأرسل.1827سنةفوراه،

فيها.مما،الاستعماريةالإدارةفيمناصبالخريجينمنالعديدوتبوأ.لندنفيالحقوق

عشر.التاسعالقرنعسينياتبدايةفيولاغوسالذهىالساحلفيتشريعيةمواقع
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التاسعالقرنتسعينياتفيالبارزةالمواقعنصفحوالىالمثقفونالأفارقةوشغل

لماداخليةمناطقأفريقيةعلىالتهافتأضافأنوبعد.المستعمرتينهاتينفيعشر

منحلفاءَهموالفرنسيونالبريطانيونخان،ساحليةجيوبمستعمراتسابقاَكان

علىللسيطرةالتقليديننالحكامعلىالاعتمادالمستعمرونوترر.الأفارقةالمثقفين

اجورج1السيروقال.الساحلعلىالسلطةمنالمثقفينالأفارقةوعزلوا،الداخل

ا"الطقةمنالسلطةنقلينبغيأنه1898سنةالملكيةالنيحرشركةمن11غولدي

عمومأيديولوجياتإلىالمحبطونالمثقفونوتحولالتقليدينن".الزعماءإلىالمثقفة

يثيروالمأنهملووكما.الاستقلالحركاتفيهاماًدوراًلاحقاًولعبواأفريقية

المثقفةالطبقةبينالثقةعدممنميراثاًوراءَهمالمستعمرونترك،كافيةشقاقات

بوتسوانا،كانالتقليديننالحكامإدارةلسوءالنادر)الاستثناء.التقليديينوالقادة

دونحالهاعلىعرقياًالمتجانسةتسوانالقبائلالتقليديةالبئالبريطانيونتركحيث

منالحقوقفيإجازةعلى،"اخامااسرتس1،رئيسأولحصلقدوكانتغيير.

تقليديأ(.زعيمأوكانبريطانيا

المحليينالتقليديينللحكامالاستعماريالنظاملتفضيلأخرىعاقبةكانت

الأستاذويشدد.والشيوخالشباببينالأمدطويلأفريقىأجيالنزاعإثارة

العاملةاليدندرةكانتالأفريقىالتاريخطبعتالىالخصائصإحدىأنإيليف"11

حد.أقصىإلىالخصوبةزيادةإلىالمجتمعاتقادمما،المتوافرةبالأراضىمقارنة

إلىأدتوالى،الزوجاتتعددهيالخصوبةزيادةمؤسساتإحدىوكانت

المباشرغيرالحكمونقلالنساء.نفسعلىوالشبابالسنفيالكبارالرجالتنافس

وفي.لصالحهمالتوازناتغيرواالذينالسنكبارمنالمستبدينأيديإلىالسلطة

انتصرواالذين،الشبابثورةليكونالسياسىالنزاعتحول،المستقلةأفريقية

.(2،)السياسيالعنفاستعمالفيأفضليتهممنمستفيدينالسنكبارعلىأحياناً

وأرغمالمباشر.غيرالحكمنظامأيضأأفريقيةخارجالمستعمرينبعضاستعمل

فيلهمجزيةودفعالبنمزارعإدارةعلىإندونيسيافيالمحليينالقادةالهولنديون

استغل،البنغالوفي.(22)الشاقةالأشعالمستخدمينعشرالتاسعالقرنبداية

ودفعلهمالضرائبلجبايةزامندر،المدعوة،الإقطاعيةالأرستقراطيةالبريطانيون
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لااليالمناطقفيزامندرعينواإنهمحئ.منطقةكلعنالمالمنثابتمقدار

كانالىالمناطقتعدواليوم.العدممننخبهَوبنوا،إقطاعيةأرستقراطيةفيهاتوجد

.(23)دنهلافيالتنميةنتائجصعيدعلىغيرهامنأسوأسابقاًزامندريحكمها

أنهمرغمالهند،فيأخرىأمكنةفيمباشربشكليحكمونالبريطانيونكان

غيربالحكمشبيهنظامهناكوكان.هنديينااجباة1بالضرائبجمعمهمةأناطوا

يضعونالبريطانيونكانحيثالهند،فيأميريإقليمستمائةمنأكثرفيالمباشر

للأمير)42(.النصحإسداءمهمتهتكونسامياً"امندوبا1ً

هجنونثكنمحسن

جداً.شائعفقطالغريالاستغلالإلىالاستعماريالنظاممشاكلإسنادإن

هناككانت،الأحوالبكل.المستعمرينمنإيثاراَكثرأنهماليومالدولبناةوسيذعى

)كمااليومالدولبناةتحكمالىبتلكشبيهةالاستعماريةالحقبةخلالإنسانيةعوامل

المشاكلأنلسدوذلك،علىوعلاوة.(اليومالخاصةالمصالحبعفأهدافتوجد

جشعهم.منأكثرالأوروبيينكفاعةعدمتعكسالاستعماررافقتاليالخاصة

والرقالمحليينالسكانإلغاءحقبةمنالوقت.ممرورتغييربالتأكيدحدث

رحمةالأكثرالامبراطورياتإلىعشرالثامنإلىعشرالسادسالقرنينفيالأفريقى

الحكممنرحمةأكثرموِملاالدولبناةهمكما،والعشرينعشرالتاسعالقرنينفي

الامبرياليةالحقبةذروةفيالغربكا"الرجلامسووليةاا"كيبلنغاوكتب.الاستعماري

1807سنةالرقيقتجارةالبريطانيةالحكومةحظرافتتحذلك،وقبل.1898سنة

سنةسيراليونفيالسلطةتوليعلىالبريطانيونووافق.إنسانيةأكثرإمبرياليةحقبة

المحررينللرقيقفىدوساًالبلدجعلفيفشلتقدكانتشحنشركةمن،808

قاعدةباقامةالرغبةيتضمن،إنسانيمنطلقمنالبريطانيونوعمل.(معظمهملالوفي

الرقيق.نقلعمليةالبريطانيينسفناعترضت،فريتاونوفي.الرقيقتجارةلمنع

وشذدت.سيراليونفيالمستعمراتلدعمالهباتبريطانيافيالمسيحيونوأرسل

ومقابللاحقأ."االأطفالأنقذوا"احملةمثلالشخصيةالصلةعلىالخيريةالأعمال

.(25)المانحباسمالمحررالعبدنودّمعيالمبشرونكان،جنيهاتخمسقدرهاهبة
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الوطنفيالقويةالدعايةشبكةفيقويةحلقةالبيضالامبرياليونالمحسنونكان

العموممجلسأمام"ماكولي"توماسوقال.المستعمرا!وجودلتبريرتعملالى

الخالدةالامبراطوريةالهندااستكون1833:11سنةالهندقانونحولالشقايقخلال

فاسدةلعينةخرافيةمعتقداتأرىوقوانيننا...آدابناوأخلاقياتنا،فنونناتحفظالي

الىالعامةالذهنيةتلكالهند،فيالعامةالعقليةأرىسطوتها...تدريجياًتفقد

تتسعوالديى،السياسىالطغيانأنظمةأشكالبأسوأومتعلقةمتخلفةوجدناها

.11الحكومةأهدافحولونبيلةعادلةنظروجهاتلاعتناق

.11تنميةاقتصاديات11إلىلاحقاًتحولتمبكرةأفكارالإمبرياليينلدىكان

الهند،"تطوير"عن1835-1828الفترةخلالالهندفيالعامالحاكموتكلم

الهندعنبريطانيمعلقوقال.(26)االهنوداسعادةعلىالبريطانيينعظمةو"اعتماد

بعينالوثنيةوالحكومةالمسيحييننفوذبينالخلافأخذيتم"اعندما:1854سنة

لملايننكبيرةمنحتخصيصعلىالبائسللشعبمعرفتناتجبرناوعندماالاعتبار،

البلدلكلرغباتناالطموحيحكممايكونلن،البريطانيالحكمتوسيعسيدعمون

.(27p"الخيريةالأعمالولكن

الامبراطوريةميل"ستيوارتاجون1عشرالتاسعالقرناقتصاديرأي

و"إعادةالكبرة"الدفعة11مناستعماريمزيجأنهلمدوماتنشربأنهاالبريطانية

ملكية،معتدلةضرائب،للممتلكاتأكبرضمانة:أفضلاحكومة1:"البنيويةالهيكلة

الخارجية،الرساميلوإدخال...الخارجيةالفنوناعتماد...للأرضاستقرارأأكثر

الانتعا!قعلىكاملبشكلمعتمداًيكونلاحئالانتاجزيادةفيتساهمالى

وجههالذيالانتقادولدحض.(28)"أنفسهمالسكانتدبيرأوالاقتصادي

:1863سنةابالمرستون"1اللوردقال،الإمبرياليةللسياسةمانثسشرفيالرأحماليون

.(29pمان!ثس!ترا"أهللصالحوليسالهند...لصالحالهندحكما"يتم

1938إلىأ98،سنةمنالهندفيالمرويةالأراضيمساحةالبريطانيونضاعف

.(3ْ)الحديديةالسككمنميلألفأربعينوبنوا،والبرقالبريدخدمةوأدخلوا،

التاسعالقرنعشرينياتمنذالهند"تنميةاخطة1منجزءأالحديديةالسككوكانت

المدنيالهندحاكموقال.(31)التجارةأمامالبلد"فتح"يخ!الرئيسىوالعاملعصمر،
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ستكونالحديديةالسككإنالعموممجلسلجضةأمام1853سنة"تريفليان"تشارلز

مننجاحاًأكثر(نذاكالتنميةجهودتكنلمو.11(32)الإطلاقعلىمبشّر"أعظم

1870-1820الفمرةخلالالهندفيالفرددخليرتفعمٍل:اليومالخارجيةالمساعدات

مجدداًالنموعنتوقفثم،،9،3-،870الفترةخلالسنوياه/ه0.5.ممعدلوازداد،

.(33)،947سنةالاستقلالحئ1913سنةمن

والفلبينيونالأصركيونالمعلموننقل،الفلبينفيالأصركيةالامبراطوريةفي

اللغةالانكليزيةوجعلواالأميةعلىوقضوا،الأقلعلىأوليةمعرفةخلفوهمالذين

السدودمرافقبناءفيأيضاَالأمركيونوساهمعرقياً.ممزقةجزرفيالدارجة

الاصلاحات،الموانئ،الحديديةالسكك،الطرق،الخشبوصناعةالمناجم،والري

بتعليمالكوليراعلىتقريبأوقضوا.النقديوالإصلاحالضرائبنظام،القانونية

،البعوضعلىبالقضاءبالملارياالاصابةنسبةوخفضواالماء،غلىالفلبينيين

السكر،،القنب،المطاطإنتاجبزيادةوقاموا.الالزاميةاللقاحاتبنشروالجدري

.والأخشابالتبغ

الأموالواستعملواأنريقية،كلفيحديديةسككاًأيضأالامبرياليونبئ

الفرنسيونوبئ.(البلجيكيةالكونغو)باستثناءالخاصةالمنفعةلغيابنظراًالعامة

غربفيالحديديةالسككوربطت.1883سنةالسنغالفيحديدسكةأول

وصذرت.الساحلعلىالموانئمعالداخلفيلاحقاًالمزارعالفرنسيةأفريقية

السككعبر1910سنةبعدجنوباًالخامالمعدنالبلجيكيةالكونغوفيالنحاسمناجم

اسيسل1البريطانيةالامبراطوريةمخططودعا.أفريقيةجنوبمنالقادمةالحديدية

السككوخففت.(34)ااالقارةامفاتيح1البرقوخدمةالحديديةالسكك"رودس

.(35)0/090.ممقدارالنقلكلفةبارتفاعالمتمثلةالقدكةالأفريقيةاللعنةمنالحديدية

محطاتإلىالمزارعمنالنقلكلفةمنليخففالعشرينالقرنفيالطرقبناءوجاء

.(36)مشابهةبنسبةالحديديةالسكك

،أخرىخيريةمشاريعضمنسارو"،"ألبرالفرنسىالمستوطناتوزيرأطلق

الأفريقية،المستعمراتفيالطيةوالرعايةالعامةالصحةلتحسين1923سنةبرنامجأ

وكان.إسعاتونقاطأمومةومنازل،تدريبمراكز،عياداتبخاءوتضمن
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منالبعيدةالأدغالمناطقفيالمحرومينالسكانمعظمتمكينإلىيهدتالبرنامج

نفسهاالفترةفيإنشاؤهاتمأخرىبرامجوتضمنت.الطبيةالرعايةعلىالحصول

الزراعية.المعرفةلنشر"إرشاديةامزارع1

فيالنومومرضالجدريضدالنجاحمنالكثرالأوروبيةالأدويةحققت

فيأيضاَالاستعماريةالأمومةعياداتوساهمت.العشرينالقرنمنالأولالنصف

وارتفاعالوفياتنسبةانخفاضالنهائيةالنتيجةوكانت.الأطفالوفياتتخفيض

العشرين.القرنخلالالمستعمرةأفريقيةثنيالسكانعدد

كانتالى،العامةالثقافةنشرفيالكافيبالقدرجيداًالمستعمرينأداءيكن!

كانت،l950-1949الفترةوخلالقدماً.بالمضيالراغبينللأفارقةعاماًمطلبا

0/016كينيا،فيه/ه26،البلجيكيةالكونغوفيْ/ه33الابتدائيةالمدارسفيالأطفالنسبة

أسوأالثانويالتعليمنسبةوكانت.الفرنسيةأفريقيةغربفيفقطهكله6ونيجيريافي

.(37)،950سنةالأفريقىالشبابمنه/ه2إلىأتتجاوزلموبكثير،

أفىيقية،فيوالفرنسيةالبريطانيةالمستعمراتفيوالبنالكاكاومزارعانتعشت

بناهاالىالحديديةالسككتلّهسو.المحليينالسكانعلىفوائدهاوتوزعت

الأسواقإلىالأفريقيينوالبنالكاكاووصوللاحقأ()والطرقالمستعمرون

الهندفيالنمومنأكبربنسبةغانافيالفرددخلالكاكاووغذّى.(38)العالمية

.(39)،9،3-،870الفترةخلالسنويا3ً.،ه/ه:البريطانية

الاستعمارمسؤولوعانى،الممكنةالحوافزأفضلتوافرعندوحئ،الأحوالبكل

المفرطةالثقة:اليومالغربيالرجلمسؤوليةتميّزالىنفسهاالمشاكلكلمن

بالأوضاعالضحلةالمعرفة،القاعدةإلىالقمةمنالقسريالتخططبالبروقراطيين،

الأبيض11لنظريةووفقاًنفعاً.يجديماحولالمحلصنالسكانمنالاستجابةوقلةالمحلية

احتراممنبدلاًالمحليينالسكانعلىتنميةبرامجالمستعمرونفرض،"أفضليعرف

:1925سنةأوغنداحولبريطانيةاستعماريةتعليماتوتقول.الاقتصاديةخياراتهم

لدىالعمل،القطن:مفتوحةمجالاتثلائةبوجودالمحلمِنالسكانإعلام"ينبغى

وكان."العملعنعاطلينبالبقاءلهممسموحوغير...المزارعفيوالعملالحكومة

العليا.وفولتاتنجانيقانياسلاند،الكونغو،فيالقطنلزراعةإلزاميةخططأيضاًهناك
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محاصيلزراعةيختارونكانواالمحليينالسكانلأنضروريةالقوةكانتربما

."العملعن"عاطلونهمفيما(الحبصغيرة)ذرةنخُّدلامثلوفيرإنتاجذات

المردودذاتالغذاثيةالمحاصيلتلكمكانتحلالقطنزراعةكانتماوغالباً

.(40)العالي

علىضرائبفرضواحيث،سيراليونىِفمشابهةسياسةالبريطانيونعبّتا

حدىٍامفوضوقال.الزيتنخيلمثلمحاصيلإنتاجلزيادةمحاولةفيالأكواخ

وكسلهمغفلتهممنالمحليينالسكانهـ"إيقاظضروريةالضريبةإنالمقاطعات

المحليونالسكانقاوموعندما."االحضاريةالتأثيراتمنأكثريستفيدونوجعلهم

المحليونومساعدوهمالبريطانيونالجنودقتل،الخاصةلمنفعتهمالضرائبفرض

.(4()المقاومين

هيسيراليونفيالتاليةاللامعةالبريطانيالاستعمارمسؤوليفكرةكانت

.المحليونيزرعهالذيالقصيرةالتيلةقطنلاستبدالالطويلةالتيلةقطنإدخال

يخترولم.الطويلةالتيلةقطنحقولالغزيرةالأمطاردمرت:كارثيةالنتائجوكانت

ضمنالقصيرةالتيلةقطنزراعةكانت:بالصدفةيزرعونهاالتيالأنواعالقرويون

الأمنوتضمنالزراعيةتافَالاوتبعد،التعريةمنالتربةتمنعالأخرىالمحاصيل

محلياً.المنتجةللملابسمناسباًالقصيرهَالتيلةقطنوكان.الغذائى

،سيراليونإلىالمرويالأرززراعةأيضاًالمحليونالبريطانيونالمسؤولونأدخل

المحليونالمزارعونوكان.التربةوملوحةلحامضيةنظراًبسرعةإنتاجهتراجعوالذي

الاستواثية.المستنقعاتفيالمزروعالأرزمنوفيرةغلالعلى(نذاكيحصلون

سيراليونإلىالجراراتالبريطانيونأدخلالأخطاء،بارتكابهماقتناعهمعدمونتيجة

أبداًمفاجئاًيكنلمماوهوأبداً،الجراراتتنفعولم.العشرينالقرنعسينياتفي

منلهه/هالجراراتمزارعوأنتجت.العاملةاليدأجورتوفيرفيالحافزلفقداننظرأ

وزارةإنفاقمنْ/ه80علىحصلتولكنهاالأرز،منسيراليونغلالمجمل

.المستعمراتفيالزراعة

-1940الفترةخلالمالاويفيشايرواديفيالبريطانيونالمسوولونحاول

للتخلصالأرضلحراثةنموذجياَحلاًوعرضوا.الزراعةكيفيةالقرويينتعليم،960
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أمثلةللأوربيينرصيةمستعمراتتكنلمالىالعالمفيالقليلةالمناطققدمت

مسووليةغيابفييحدثأنيمكنعما،مثاليةتكنلمأنهارغم،للاهتماممثرة

يتململأنهللاستعماراختباراًتكونأنالمناطقلتلكككنولا.الغربىالرجل

ترّثأالىللعواملنظراًالشاكلةتلكعلىالأمربهاانتهىوقد-عشوائياَانتقاوْها

تلكفيالأوروبيةالسلطةبعضأيضاًهناكوكان.الاجتماعيتطورهاعلى

وتايوانكورياوكانت.الصينفيالصيتالسيئةالأوروبيةالجيوبمثل،الأقاليم

العشرين.القرنبعفأجزاءخلاليابانيتينمستعمرتين

اليالأوروبيةالمستعمراتبتلكللاستعمارخاضعةتكنلمالىالبلادقارنت

تشكلالأوروكوناستوطنهاالتيالمستعمراتوكانت.الأوربيونيستوطنهالم

لمالىالمستعمراتوتعد.الفصلهذافيسابقاًناقشناهاأنوسبق،خاصةحالة

نسبوازدادتبعيد.منالأوروبيالتدخلعنطبيعيةتجربةالأوروبيونيستوطنها

.200،-،960الفترةخلالبسرعةللاستعمارتخضعلمالىالبلادفيالثانويالتعليم

البلادفي7.،ه/هبأعلى2001-1950الفترةخلالالفرددخلفيالنمووكان

تبلغزمنيةفمرةفيهائلفىقوهو،المستعمراتفيمنهاللاستعمارتخضعلمالى

فيمرات2.4بأعلىالدخلكان،200،سنةوبحلولسنة.وعسينإحدى

له.خضتالىَالبلادفيمخهاللاستعمارتخضعلمالىالبلاد

طويلتاريخوجودأن"بوترمانالويس1براونجامعةىِفالاقتصادأستاذيقول

(كثيرةحالاتفيالاستعمارمخعتالىالأشياءأحدكانت)الىالدولةحكممن

ذلكيكونوربما،الحرببعدماحقبةفيالاقتصاديةالفرصلاستغلالميزةيعد

لمالىتلكعنللاستعمارخضعتالىالبلادبينالنتاثجاختلاففيالسببهو

الاستعماريةالتشكيلاتعلىطبيعىبشكلتشكلتالىالدولةوتفوقت.لهتخضع

المصطنعة.

لمالىالدولنتائجفيكبيراًتباينا2001ًسنةالفرددخلفيالفرقيخفي

بنمووتايوانالجنوبيةكوريا،اليابان،الصينمنكلوتمتعتللاستعمار.تخضع

والمملكةإيرانواستفادتأقل،وتركياتايلاندفيالنموكانفيما،الدخلفيكبير

كوريااستراتيجيةتّدأ،السلسالجانبوعلى.النفطعائداتمنالسعوديةالعربية
http://www.al-maktabeh.com
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الجنوبية.كوريافيالتنميةسياقعنجداًمختلفةنتيجةإلىللتنميةالستالينيةالشمالية

الخارجية.والتدخلاتالشيوعية،القبليةالنزاعاتمنكوارثأفغانستانوعانت

السيطرةقبضةمنأفلتتأنبعدحئحالاًأفضلونيبالإثيوبيا،بوتانتكنولم

.1951سنةالصينتبتلعهالملوللتيبتسيحدثكانماأبدأنعرفولن.الأوروبية

فيالنتيجةوكانت.للجميعالفردوسالغربىالرجلمسووليةغيابيضمنلملهذا

،المستعمراتعنإحصائياًمميزةالأفضل)والنتيجةالاستعمارمنأفضلالحالةتلك

.(28الشكلانظرللاستعمار:تخضعلمالىالبلادنتالًجفيالكبيرالاختلافرغم

!ء7-السابقةالمسنعمرات

ك6للاسنعمار-َْاالب!د

a
!ث5

!

ْ!

3!

32
!و.

"؟

1820أ!19501913190070؟2001975

للاستعمار.نخضعلمالتىبالبلا!معَارنةالسالهقةالمسنصراتفىالفرددخل.28شكل

كوارثتحدثأنيمكن-دائماًمجدياًالنفسعلىالوطىالاعمَماديكنلم

والمعجزات.داخليةعواملنتيحةالمعجزاتهاتحدثقدالىنفسهابالسهولة

فيحدوئهااحتمالأنيبدولكنكان،ظرفأيتحتمعروفةغيرالاقتصادية

تركزتولهذا.السابقةالمستعمراتفيمنهأكبرللاستعمارتخضعلمالىالبلاد

تعرفلمالىالأماكنفيالأضرةالأربعةالعقودقيالكبيرةالنجاحقصص

مسؤوليةمنالهروبفوائدعلىمؤشرأيمنحنامماأبداً،الأورويالاستعمار

الغربي.الرجل
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التقنيةالمالاويينالمزارعينمقاومةسببفهميستطعوالمو،التربةتعريةمن

واديفيالرمليةالتربةحراثةقادت،وللأسف.البريطانيينللمزارعينالتجريبية

جذوركشفإلىوأذتالأمطار،موسمخلالالتعريةمنالمزيدحدوثإلىشاير

.(42)الجفافموسمخلالالأبيضالنملهاجمهاالىالنباتات

11تنحانيقافيالسودانيالفولابرنامح1الشهيرةالاستعماريةالمشاريعأحدكان

والىيونيلفر،مجموعةمنفرعيةشركةواقترحت.العشرينالقرنأربعينياتخلال

عندماتنزانيافيالسودانيالفولزراعة،النباتيةالزيوتمنالصابونتصنعكان

لم،الأحوالوبكل.الأخرىوالأطعمةالطهيٍزيتفينقصاًبريطانياواجهت

.الطموحالبرنامجتحقيقيستطيعخاصاًمشروعاأنالفرعيةيونيلفرشركةتفكر

11ستراشياجون1الحرببعدمافترةفيالاشتراكيالبريطانيالتموينوزيرورعى

مديراً"هاريسونديزموند11اللواءوعينتعامةشركةالحكومةوأنشأت.المشروع

وهيكونغوا،فيقيادتهمركزاهاريسون"1اللواءوأقام.عسكريةعمليةاعترتهلما

دغال111بأنهاالمنطقةستانلى""هنريووصففيها.الأمطارهطوليندرمنهمة

جرافتينمننرقاًيتطلبالأدغالتنظيفوكان."الشوكأشجارمنشاسعة

فيبريطانياًمسؤولاًلأنالوصولفيلألأخرتبحريةمرساةبسلاسلمرتبطتين

.(دعابةمجردتنزانياوسطفيلاستعمالهاالبحريةالسلاسلطلبأناعتقدالوطن

بعضإدخالفيتسببأنهلدرجةجداًشرسلنحلموطناًالأراضىتلكوكانرَر

الشوكأشحارجذوريتركالجرافاتعملوكان.المستشفىإلىالجرافاتسائقى

الىالأصليةالمنطقةمساحةمجملومنالجذور.اقتلاعمعداتتّثحوالىتلك،

سوىالمشروعيستصلحلم،فدانمليون3.25والبالغةاستصلاحهامقرراكان

.فدان؟لافعشرة

كانت،تنضجالنباتاتكانتوعندما.المشروعاستمرذلك،منالرغمعلى

ونظراً.الجفافموسمفيالحصادوقتبحلولالاحمنتيشبهماإلىتتحولالأرض

قدوكانذاتها.بحدمشكلةتلككاش!،الأرضتحتينموالسودانيالفوللأن

أنتجموحمين،وبعدللبذار.السودانيالفولمنطنآلافأربعةالمشروعاستعمل

قدكانتعامةلشركةرؤيتهاولدى.السودانيالفولمنطنألفىالمشروع
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الحكومةألغتفقط،طنألفىإلىالسودانيالفولمنطن؟لافأربعةتلّوح

.(43)أخيراًالمشروعالبريطانية

تحتأفريقيةفيالنمونسبةكانتبسببها(،و1)البطوليةا!ودتلكرغم

وصلتc1913-1870الفترةخلالسنويأه/ه0.6:متواضعةالاستعماريالحكم

الهند،أفريقيةإلىالنظرنمعنوعندما.aa>1950-1913للفترةسنويأه/ه509إلى

أوروبةبينالفجوةأننرىمعاً،الهندبحانبالأخرىالاَسيويةوالمستعمرات

،الاستقلالوبعد.(27)الشكلالاستعماريةالحقبةخلالازدادتومستعمراتها

ومستعمراتالهنداستطاعتفيما،أوروبةعنبعيدأالتراجعفيأفريقيةاسخمرت

إيجابيعامتأثيرأيرؤيةالصدبومن.الأوروبيبالنمواللحاقأخرىآسيوية

.(45)المستقلةالدولحققته.ممامقارنةالاستعماريللحكم

لملا!سنعم!ربخضوع!م1ئدكؤ

تايوانكوريا،،اليابان،الصين-؟سياشرقدولأنأيضأللاهتمامالمثير

قبلمنكاملبشكلللاستعمارتخضعلمملحوظاًنجاحاًحققتالى-وتايلاند

؟سيا،شرقفيالكبيرةالأملخيبة،الفلبينكانت،العكسوعلى.الأوروبيين

.المتحدةوالولاياتالإسبانيللاستعمارخاضعة

-َاا

2001196019131870

بمستعمرالَها.مفارنةأورويةدخلنسبة.27شكل
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إلىإضافة،الدولوبناةالاستعمارنظامخلّفهاالىالمشاكلبعضلشرح

تلكإحدىعلىتفصيليةنظرةسنلقى،اللاحقةالغربيةالتدخلاتمعتشابكها

.الحالات

و؟لاظولي؟لابشح؟لاسنغ!

وسطسواحلقبالةتبحربرتغاليةشحنسفينةقائدوهوكاو"،دييغو11وصل

نزير،لهقالوااعه،عنالمحليينالسكانسوالهولدىنهر.إلى1483سنة،أفريقية

والذيزائير،هوأوروبياًاحماًعليهوأطلق.الآخرينكليبلعٍالذيالنهرومعناه

وجدهالذيالمحظوظغيرللبلدالأصلى"11الاسمأنهعلىلاحقااموبوتو"1اعتمده

.البرتغاليون

وأقام.التسمياتإطلاقمنأكئرسيحنيهاالىبالفوائدمهتماً"كاو"كان

11الأول"ألفونسولقبمنحهوالذيمبيمبا"،انزنغا1،المحليالملكمععلاقات

باكونغو(بإسمأيضاً)معروفونالكونغوشعبكان.القويةالكونغولمملكة

والمنحوتاتالفخار،النسيج،والنحاسيةالحديديةالأدواتصناعةفييعملون

الكهنةيزعجلموالذيالكونغو،فيمعروفاًالرقيقنظاموكان.والعاجيةالخشبية

البرتغاليونأخذماوسرعان.أزعجهمالزوجاتتعددنظامأنرغم،البرتغاليين

البرتغاليالطلبوكان.والعاجباكونغوبرقيقالمترفةوالسلعالأسلحةيقايضون

اوّدرالذين،المجاورةالشعوبعلىأغارتالكونغوأنلدرجةجشعأالرقيقعلى

نهايةحئالبقاءاستطاعتلكنها،المملكةالرقيقغاراتوأضعفت.ممثله.الأذى

إليهم)انضمالبرتغاليونوبئ.(46)البلجيكيونوصلعندماعشر،التاسعالقرن

مرافئ(والبريطانيونالفرنسيون،الهولنديونالعبيد()جلابولاحقاًالنخّاسون

الرقيقوأرسلوالواندا؟وفيكونغو(،)أكازائيرنهرعلىبومافيالرقيقلتصدير

والكاريبى.البرازيلفيالسكرمزارعإلىباكونغو(منالعديد)ضمنهم

1908-1877الفترةفيللكونغواليوبولد"1البلحيكيالملكاستغلال

آدم11للمؤلفليوبولد"الملكاشبح1الرائعالكتاب)انظرواجداًمعروف

الكونغوتحويلمنهدفهأناليوبولد"1البلجيكىالملكوقالهوكستشايلد"(.
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لاالذيالعالمهذافيالوحيدالجزءإلىالحضارةاجلب1كانمستقلةدولةإلى

القيامتستحق"ملةبأكملها...شعوباًيغلّفالذيالظلامواختراقفيه،توجد

القوىمنحته،المثاليةبأفكارهلتأثرهاونظراً.(47)االتطورامنالمرحلةهذهفيبها

هؤلاءاصطنعهاالىالحدودوأظهرت.برلينموتمرفيالكونغوالأوروبية

أفريقيةوشرقالبلجيكيةالكونغوبينالتوتسىقسموامثلأ،المعضاد.استبدادهم

لذلكوكانوبروندي.رواندااليومأصبحماتضمكانتمنطقةوهى،الألمانية

الزمن.منقرنبعدوخيمةعواقب

هويةفردكليمنحونوكانوا.العرقيةالتوتراتإثارةعلىالبلحيكيونعمل

شانذايكنلمالذيالقبليالتمايزعلىدّدشمما،أوراقهعلىتوضعقبلية

اعتمدهااليالاجراءاتتلكالعرقيةالمجموعاتبعضوقاومت.(48"ًاقباس

ضدمصالحهملحمايةلهمتحالفأليوبولدفيلفيباكونغوشعبوشكل.البلجيكيون

لنغالا)94(.بلغةالناطقينالنهرأعلىمنالمهاجرين

فيحئاورّكفيولم.للاستقلالالكونغولاعدادشيئاًالبلجيكيونيقدملمو

دجي.إيه."إيه.البلحيكىالقانونأستاذنشرعندماc1956سنةلغايةالاستقلال

تحالفلكن.(5ْ)الكونغوليينإلىالكونغولتسليم11سنةالثلأليناخطة1ابلسنافان

فيالبلجيكيينبقاءتحمليستطحلمكاسافوبو"اجوز!1بقيادةباكونغوشعب

ونظمنفسها.السنةفيالفوريالاستقلالإلىودعاالفترةتلككلوطق

هذاكان-المحلىالمستوىعلىفقطلكن،1957سنةأخيراًانتخاباتالبلجيكيون

ومناطقية.عرقيةأسسعلىتشكلتالسياسيةالأحزابمعظمأنيعىالأمر

فازتفيما،ليوبولدفيلفي170أصلمنمقعدأ،33علىباكونغوتحالفحصل

.(51)أخرىمناطقفيالأخرىالعرقيةالأحزاب

مسيرةبالقوةالبلجيكيةالقواتفرقتC1959/يخايرالمانيكانون4في

الأشخاص(لافواقتحم،الشغبأعمالواندلعتباكونغو.لتحالفسياسية

11سنةالثلاثيناخطة1اولّوحو،البلجيكيونوذعرونهبوها.الأوروبيةالمتاجر

03فيالاستقلالعلىالكونغووحصلت."الستةالشهوراخطة1إلىبسرعة

.1960نيويونايراحز
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كونغولياًعشرسبعةوكان.الاستقلالعندكبيراًالمؤهلينالقادةعدديكنلم

إلىيستندكاسافوبو"ااجوزيف1نlS-1960.5سنةجامعيهَإجازةيحملونفقط

الرئيسالمنافسيكمللموالكونغو.نهرأسفلومنطقةليوبولدفيلفيصلبةقاعدة

سابق،بريدوموظفجعةبائعوهو،الثانويةدراستهلومومبا"اباتريس1الآخر

.(52)الخطابةفنإتقانهفيالرئيسيةقوتهونقطة

قادتهمضدأيامبعدالمحليةالقوةأفرادوتمردالبلاد.الفوضىتّمع

حالكانوكذلك.رحلةأولعلىالبلدغادرواماسرعانالذين،البلجيكيين

وتشكلت.البيضالمتمردونواغتصبضربأنبعدالبلجيكيينالمدنيينمنالعديد

11و"لومومباالرئاسةا"كاسافوبو"وتولى،متجانسغيرتحالفمنالجديدةالحكومة

اختار،المحليةالقوةقيادةفيالفراغيملأشخصعنبحثهولدىالوزراء.رئاسة

مثلينهِ،لم)الذيموبوتو"ديزريها"جوزيفيدعىمغمورصفضابطلومومبا"11

.(53)(الثانويةدراسته،ااالومومبا1

كاسىإقليمىإعلانبعدالبلادوحدةتحقيقإلىالساعيالومومبا"،1فتث!

فيوالأميركيونالسوفييتالعملاءوخطط.عالميينحلفاءعن،الانفصالوكاتانغا

لكن،المتحدةالأممقواتووصلت.معسكرهفيكلالكونغولادخالليوبولدفيل

وسعى.الداخليةالكونغوليةالنزاعاتفيالتدخلصلاحيةلديهايكنلم

،المتحدةوالأممالمتحدةالولاياتلهتقدمه.مماراضياًيكنلمالذى،"1لومومبا11

"كاسافوبو"ايكنلموكاتانغا.انفصاللمحاربةالسوفييتدعمعلىللحصول

وأعلن.الأميركيةالاستخباراتوكالةوكذلك،يجري.مماسعيدينو"موبوتو"

أعلنفيما،1960/سبتمبرأيلولفيالومومبا"1يعزلأنهالمذياععبر"كاسافوبو"

ووضعبانقلاباموبوتو"1وقام"كاسافوبو".يعزلأنهأخرىمحطةعلىالومومبا"1

حئضربوهمرافقيهلكنكاتانغا،إلىمتجهةطائرةمننعلىلاحقاًالومومبا"1

تلكفيمادوراًالمركزيةالاستخباراتلوكالةبأنمزاعموتوجد.الموت

.الأحداث

-،96،الفترةخلالالكونغوليةالسياسةعلىأخرىغريبةأحداثسيطرت

والىلومومبا"،11رأسمسقطالكونغو،شرقماركسيةثورةواندلعت.1965
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"تشىزيارةنظصتأنهالدرجةالدوليةالماركسيةالحركةدعمعلىحصلت

أحدوإفراطالعسكريةالمهاراتضعفمن"غيفارا"وتفاجأالبلد.إلىغيفارا"

سنةوبحلول.(54)الشرابفيكابيلا"،الوران1ويدعى،الشبابالماركسيينالقادة

ونفذ.والمناطقيةالعرقيةبالاعتباراتمقيدةالكونغوليةالسياساتكانت،1965

إلى"كابيلا"وتراجع.المرةهذهشيءكلعلىفيهسيطرثانيأ،انقلابأ"موبوتو"

مناجممنالتمويلعلىوحصلتنجانيقا،بحيرةغربصغيرةماركسيةمنطقة

11غودالاجين1مركزمنغربيينطلابأربعةباختطافوقام،العاجوتجارةالذهب

.(55)بفديةلمقايضتهمتنزانيافيالطيعىللتاريخ

إلىاعهاتغيير"موبوتو"قررللبلاد،الاقتصاديةإدارتهسوءعلىللتغطية

معارضةوانبثقت)الكونغو(.نزيرلنهرالقدمالبرتغاليالاسموهوزاثير،

،للاعتقالمراتعدةتعرضوالذي،"تشيسكيديإيتيان11الشجاعقادهالطقراطية

التالية.القليلةالعقودخلالاموبوتو"1قواتأيديعلىوالنفيالتعذيب

الكونغومواردبنهبالصيتالسىءاموبوتو"1قيامعنالكثيرقوليمكن

مناستطاعوالى،الغربيينالمانحينمنالمساعداتجذبعلىوقدرتهالطيعية،

تطلب،النهايةوفيالريفيرا.علىفللبناءوتمويلالمحتملينالمنافسينشراءخلالها

نت.1997سنةاموبوتو"1بللإطاحةوروانداأوغندارعتهمسلحاًتمرداًالأمر

جرائمنفذتالىالهوتوميليشا-انترهاموىبتنظيمالهزكةلإيقاعتسعىرواندا

لجأواقدكانواالذين1994سنةرواندافيتوتسىألفممانمائةبحقجماعيةإبادة

عددلوجودنظرأمحليونحلفاءالكونغوليينالروانديينلدىوكانالكونغو.إلى

.(56الكونغو)شرقفيالتوتسىمنكبير

فيالتقىقدموسفيئ""يويريأوغندارئيسكان،الكونغوليينحظلسوء

ثلاثةقبلناشطاًكانالذىالفاسقالمتمردكابيلا"،"لورانمعالسلامدارجامعة

؟خر)صديقكاغيم"ابول1الروانديوالرئيساموسفيى"1وقرر.(57)دوقع

الاطاحةفيمحدوداًكاندورهأنرغمجديداَ،رئيسأ"كابيلا"تنصيب"كاييلا"(!

الكونغوليين."واشنطناحورج1يكونلن"كابيلا"أنلاحقأوتبيناموبوتو"ا.1ب

فيوفشلهتضيسكيدي"(ا"إيتيانحزببسرعة)حظرالاستبداديةأساليبهوأثارت
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أوغنداونظمت.الخارجيينمويديهحئغضبانترهاموكهكاتنظيمعلىالسيطرة

حكومةتعارضأوتدعممجاورةدولستأخيرأفيهكرتشاًايناثتمردأورواندا

موارد،المحليةالعسكريةالفرقمنخليطإلىإضافة،الخارجيةالقواتوفبت"اكابيلا".

منالممتدةالفترةوخلال.المعدنية(الديمقراطيةالكونغوجمهوريةالآن3ندعىالكونغو

كونغوليمليون3.3حوالىتوفي،2002/!عوبرالأولتضرينإلى1998(ب/أغسطس

.(58)الثانيةالعالميةالحربمنذفتكاًالأشدجعلهامما،للحربنتيجة

تنصيبوجرى.2001سنةكابيلا"الوران1معروفةغيرأحزاباغتالت

اثنتينالعمرمنالبالغ،الكفاءةوعدسمالطاغيةابنكابيلا"،اجوزيف1خليفته

أيضاً)حظروالدهمندممقراطيةأكثراجوز!"1يكنولم.بسرعةسنةوثلألين

الدوليينالمانحينمعأفضلبشكلعمللكنه،(59)("تشيسكيدي"إيتيانحزب

اث!لافيةحكومةفيالحربوأمراءالمتمردينبينسلاماتفاقوجمع.الأجانبوالغزاة

وحدةاحكومة1تكونبأنالدوليالمجتمعيأملكانوالىكابيلا"،اجوزيف1بقيادة

إلىالمتحدةالأممقواتووصلت.الخارجيةالمساعداتصنبورفتحوأعيد."وطنية

وكانت.الديمقراطيةالكونغوجمهوريةفيشبه-استعماريةمرحلةوبدأتالبلد

دليللبناء"المبكرةالمكاسب11!الترويج20011سنةمنذالدوليالبنكاستراتيجية

فرضتملماذاالبنكاستراتيجيةتشرحلمو.(6ْ)ااآنذاكالجديدةللحكومةعمل

بقدرةسوىيتمتعونلاسياسيينمنمولفةالكونغوليالشعبعلىحكومة

العنف.استعمالعلىاستثنائية

.اليومفيسنتاًوثلاثينتسعةالراهنالوقتفيالعاديالكونغوليدخليعادل

سنةمنذالكونغوليةالحكومة""ا!دولارمليار،.5الدوليالبنكأقرضوقد

الكونغوليللشعبالأموالتلكجلبتهاالىالفوائدهىماواضحأوليس.2001

كونغوليمليون3.4حوالىيزالوما.والمستبدينالحربأمراءعبرمرتعندما

الكونغوجمهوريةتزالام،الأورويالتدخلمنقرونخمسةوبعد.(6لاجثين)،

لم.العافيحكمنظاموأطولأسوأموقعتحتلاليومالديمقراطية

محلي.طابعذاتالاستقلالمنذواجهتهاالىالكونغومشاكلمنالكثير

لمإذاالاَنبالرخاءستتمتعكانتالديمقراطيةالكونغوجمهوريةأنواثقاَولمست
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الأبوية،الرعاية،الرق،العنفهمنترونحمسةبعدلكنأصلاً.الأوروبيونيصلها

،الاستقلالبعدسيئينحكاملدعمالأوروبيةوالمساعداتالاستغلالالاستعمار،

التدخلاتنجاعةعدمعنصارخأمثالأالدكقراطيةالكونغوجمهوريةتبقى

وبناءانرجيةالمساعداتالاستعمار،،الاستغلالفيوالمتمثلةالمتعاقبةالأوروبية

.الدول

ضهه!ال1بضرر

منالتحررمرحلةأناعلمواسيئاً،كانالأورويالاستعمارأناعتقدتمإذا

طوباويكبرنامجالاستعمارنظامالمخططونوأنهى.أفضلتكنلمالاستعمار

للدولالفاصلةالحدودهولاءووضعوضحاها.ليلةبينجديدةدوللإنشاءفاشل

الاعتباربعينيأخذواأندونبذلكالأوروبيونوقام.الأعلىمنالاستعماربعدما

إذاحئالقديمةالاستعماريةالحدودعلىعادةوحافظوا،المحليينالسكانرغبات

التقسيم.خطوطيرعونالأوروبيينالمسؤولينتركواأوالعهد،حديثةكانت

الاستعماريين:أسلافهممناليومتعلمهاالدولبناةيسضطيعالىالأشياءوأحد

ب!يجابية.منهالخروجصعبأسيكونالأمر،فيتتورطحالما

وقرر.الجديدةالدولبينالفاصلةدودالحورسم،الدولةهىماالغربقرر

سيئةالنتائجوكانت.تحصللنواليالجديدةدولهاعلىستحصلالىالشعوب

وفرض.لمالعاباقىفيالقاعدةإلىالقمةمنالمفروضةالأوروبيةالخططباقىمثل

القبائل،الدينيةالمعتقدات،اللغويةالمجموعاتمنخليطعلىلمللعاخريطتهالغرب

القومياتلبعضدولاًالغربكاالتقسيمهذايمنحولم.المختلفةالعرقيةوالجماعات

موجودةتكنلم(العراقيين)مثلأخرىجنسياتأنشأفيماالأكراد(،)مثلالعرقية

سابقا.

عرقية.ممشاكلالمحظوظةغيررحلتهاالتقسيمذلكعنالناتجةالدول""ابدأت

الأراضىمالكيمختلفةمجموعاتأراضيهاعلىيتنازعالىالدولوتشبه.وتومية

ن!اغيرالأرضمالكوسيوجه.خلافموضعملكيتهمحقوقتكونالذين
إجراءاتنحوجميلمنزلبناءأوالتربةخصوبةلزيادةالاستثمارعنبعيداًجهوده
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لاالىالدولوستعاني.ملكيتهعنللدفاعأسلحةشراءأوحقهلاثباتالتقاضي

جهودهاجلوستكرس.والدوليةالأهليةالحروبمنبالأمنحدودهاتتمغ

يستغلوسوف.للدولةالمحتملةالانتاجيةفيللاستثمارأقلوجهوداًللدفاع

مصالحهم.يخدمالذيالأعماللجدولللترويجالعرقيةالكراهيةالآخرون

الرجليهتملامثلمابقوميتهاالرخاءدولةتهتمالا1برناردشو":احورج1قال

شىءفيتفكرلنللخطر،دولةقوميةتعرضتإذالكن.بعظامهالصحةالموفور

حئواعظأوفيلسوفأو،إصلاحيأيإلىتصغىولنمجدداً.استعادتهاسوى

ضرورياً،كانمهماعمل،بأيتهتمولنقوميتها.علىالحفاظفيمطلبهاتلبيةيتم

.(62)اوالتحريراالتوحيدعملعدا

أخطاءعنناتجةوالعرقيةالقوميةالنزاعاتكلإنالقولعنغى

دائماًهناككان،الخريطةالغرببهارسمالىالطريقةعنالنظروبغض.الغرب

نتيحةإلىالخرالُطلوضعغريمخططأييقدولمذلك.عنناجمةنزاعات

إيجابية.

فرومكن"ديفيد11يقولوكما.عليهليجيبالكثرالغربأمام،الأحوالبكل

اسلام1الأولىالعالميةالحرببعدالأوسطالشرقىِفالتاريخعنالرائعكتابهفي

قيامخلاليحدثن!امحول11ولسونودرو11خطبكانت:ااالسلامكلينهى

وقال.اَلعفسيحدثماحولممتازتكهنلمالعاباقىحدودبرسمالغرب

أنهالوكماوأخرىمملكةبينوالأقاليمالشعوبمقايضةعدماينبغي1:اولسونا11

مصالحعلىابناء1ًقطعاًذلكيتموألا،"شطرنجلعبةفيبيادقأومنقولةممتلكات

الخارجينفوذهاتقويةأجلمن...رخ؟شعبأودولةلأكطأفضليةمنحأومادية

أجلمن،شطرنجلعبةفيبيادقأنهالوكماالشعوبالغربقايضىثمسيادتها".أو

تحقيقأجلمنالإقليمالغربوقسّمعليها.سيطرتهبسطأوخارجىنفوذتحقيق

منهاسيعانيالىالأمدالطويلةبالعواقبالتفكيردونالأمدقصيرةمكاسب

الغربلعبالاستعمار،حقبةانتهاءبعدوحئ.هناكيعيشونالذينالسكان

حقوأحبط،الخاصةالأمنيةمصالحهيخدم.مماالشطرنجقطعمثلبالشعوب

بنفسها.مصرهاتقريرفيالشعوب
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الصراعمثل،اليومالعناوينتتصدرالىالسياسيةالأزماتجذورتمتد

الارهابعلىالحربكشمير،فيالنزاع،العراقفيالحربالفلسطى-الاسرائيلي،

معسابقاًالغرببهاتعاملالىالطريقةفيعميقاًأفريقيةفيالقاسيةالأهليةوالحروب

الأخباريتصدرعنوانخلفننظروعندما."شطرنجلعبةفيابيادق1أنهاعلىالشعوب

.الزمانسالففياستعماريمخططنصبهامكائدنجدماغالبأ،اليوم

العالمباقيمشاكلفيالضارالغربكاالسلوكبهاساهممختلفةطرقثلاثهناك

تمتلكه.أنهاأخرىجماعةتعتقدإقليماًالجماعاتإحدىالغربمنحأولاً،.اليوم

بالتاليوأحبط،دويلاتإلىالواحدةالأمةتقسمفاصلةحدودأالغربرسمثانياً،

عددفيعرقيةأقلياتمشاكلظهورفيوساهمالجماعةلتلكالقوميةالطموحات

أكثر،أو،مجموعتينواحدةدولةفيالغربوضعثالثاَ،.الدويلاتتلكمن

تاريخيأ.متناحرتين

إحصائيبتحليلهارفردمنماتوسزسكى"و"اجانيناالسينا"البرتو11معقمت

.(63)الاقتصاديةالتنميةصعيدعلىالمصطعةالحدودذاتالدولتلكلأداء

الأولويدرس.الدولتشكيلفيالاستعمارأحدثهالذىللضررمقياسينواعتمدنا

فيالحدودبينهافصلتاليالعرقيةالجماعاتإلىينتمونالذينالسكاننسبة

والى،للسكانالعرقيالتمايزمعبقوةالتجزئةنسبةوترتبط.المتجاورةالدول

لأنهمعقولأذلكويبدو.التنميةلتراجعآخرعاملبأنهاسابقةدراساتتدّدح

تقسمالاعتباطيةالحدودكانتكلماأكبر،السكانبينالعرقيالتمايزكانكلما

نأمنمتأكديننكونوحئ.المختلفةالعرقيةالجماعاتمنالمزيدالأرجحعلى

العرقىالتمايزمسألةأخضعنا،العرقيالتمايزفيفقطيساهملاالشعوبفصل

عاليةنسباًتضمالىالسابقةالمستعمراتسحلأنوتبين.منفصلبشكلللفحص

توفر،(29الشكل)انظرالدممقراطيةمجالاتفياليومأسوأالمجزّئةالشعوبمن

شعبأتضمالىالدولأداءوكانوالفساد.،القانونسيادة،الحكوميةالخدمات

معينةعامةخدماتوتقلصم،الأميةمحو،الأطفالوفياتمجالاتفيأسوأامّسقم

الديكى-الكزاز(،-السعال)الخنّاقالثلائيوالمرض،الحصبةضدالتلقيحمثل

.للسكانالنطفةالمياهوإيصال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مم-اثقسعِمساهمة

0-الثيمقراطيهَحولالاحصاسِةالوحدةدرجه70َ

.!65

!يصمع%
!و

ر!ط!حص"

3!ك

الإفىالربعالتالىالربعالتاليالربعا!ثرالربع
!ا!اتقسيماًا!كلا!ثرتقسيمأ

السابفة.المسنعمراتفيوالتفسعالدبمفراطبة.29شكل

يكنلمإذا،غرابةأكثرالمصطنعةالحدودلدراسةاعتمدناالذيالثانيالمقياس

،معقدةعضويةلآليةوفقاًحدودهاسترسمالطيعية"ا11الدولأنوقلناجنونياً.

العرقية.الجماعاتموقعأوواحدةثقافةانتشارمثلعواملعلىمجدداًتعتمد

مستقيمةخطوطرسميفضلون،أخرىناحيةمنالاستعمار،بيروقراطيووكان

استنبطالهذا.بالحسبانالواقعأرضعلىبالحقائقيأخذواأندونالخرائطعلىٍ

نأوجدنا.العالمفيبلدلكلالحدوداستقامةأوتعرجمدىحولرياضياًمقياسا

وفياتارتفاع،الديمقراطيةبانخفاضإحصائياًمرتبطةالمستقيمةالمصطعةالحدود

النطفة-المياهعلىوالحصولالأطفالتلقيحنسبةانخفاض،ةيّمألاازدياد،الأطفال

الخرائطلصانعالمستقيمةاليدتمييزبالإمكانزالولا.اليوم.ممقاييسكله

طويلة.عقودبعدالتنميةمحصلاتفيالاستعماري

؟لإره!ليعثيلمحربوللهكهررا؟إثيف!رثظو!سثهن

المساوئكلفيالأميركيينعلىباللائمةاليومالعالمفيالكثيرونيلقيعندما

فيهاشىءكلكانحقبةإلىالأذهانيعيدتذكير.ممثابةذلكيكون،تحدثالى
http://www.al-maktabeh.com
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القطعةتلك.ممنحالشهيروعدهميطلقؤالمفقطالبريطانيينأنلو.البريطانيينخطأ

مختلفة.حماعاتثلاثإلى-ذلك؟غيرأين،فلسطين-الأرضمن

بناحسين1الأميرالعريكان.بريطانيودبلوماسىعربكاشيخبينالقصةتبدأ

فيتعودأنهااحسين"1الهاخميسلالةوتقول.والمدينةمكةشريفالهاثهى"،على

العالمفيالقبوليلقىلاالادعاءهذالكن)صلعم(،"محمد"البىإلىجذورها

والامبراطوريةالبريطانيونفيهاكانالى،الأولىالعالميةالحربوخلال.كلهالعربي

منخائفأاحسين"1الشريفكاننقيف،طرفيعلى(العربتتضمن)الىالعثمانية

19،5سنةالقاهرةفيالبريطانمِننمعاتفاقلىٍاوتوصل.بخلعهالعثمانينقيام

الشرقفيالعثمانيينضدالبريطانيينحربتكنولم.جانبهمإلىللانضمام

منثورةتنطماحسين"1وعرض.العرضأغراهملهذا،يرامماعلىتسيرالأوسط

وبكل.دمشقفيسريةمقاومةفصائلمعاتصالاتهوذكر،العثمانيينضدالعرب

إمبراطوريسيدباستبداليرغبونالعربيكنلم-مكيدةهناككان،الأحوال

لالقَمسالا.ممنحيعدواأنالبريطانيينعلىينبغىبأنهاحسين"1قاللهذاباَخر.

الجديد(.قائدهمسيكونأنهضمناً)مفترضأالحرببعدللعرب

مصر،فيالبريطانيالمفوضواتصل.القاهرةفيالذهولاحسين"1رسالةسببت

دبلوماسيأالبريطانيونوأرسل.للتوجيهاتطلبأبلندن،"مكماهون"هنريالسير

11امارك1السيروقرر.المفاوضاتعلىللإشراف"سايكس"ماركالسيرهومبتدئاً

اسايك!1،11توجيهاتعلىوبناء.فقطواحداستثناءمعاحسين"،1شروطقبول

يعد،9،5/أكتوبرالأولتشرين24في""احسينإلىبرسالة"امكماهون1بعث

رعهاالىالحدودضمنالمناطقكلفيالعرباستقلالودعمالاعتراف11فيها:

ماوبلادالعربيةالجزيرةشبه،سوريةيضمالذيالعريالمستطلاتحديداَالشريف

مقاطعاتمنالغربإلىتقعالىسوريةمنالمناطقتلكعداماالنهريررا،بين

منالغربيةالمنهمةفييفكرونالفرنسيونوكان.(64)"وحلبحماةحمص،،دمشق

لعلاقاتهمنظراً،نفوذهمنطاقضمنأنهعلى-بلبناناليوميعرفما-سورية

يستطيعونالبريطانيونيكنولم.لبنانفيالموارنةالمسيحيينمعالأمدالطويلة

أيضأيقصدامكماهون"1كانإذاماأحديعرفولم.الفرنسيينحلفائهمتجاهل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فعلاً"مكماهون"عناهماحوللاحقاًواليهودالعربوتنازع.فلسطيناستثناء

سيقولسنة،عشرينوبعد.عثمانيةإداريةحدودأتكنلمالىالمقاطعات"،11ب

ذلكلكن،العربيةالسيطرةمنفلسطينفعلاًاستثناءيعىكانإنهامكضاهون"1

الكفايةفيه.مماالشجعانالمؤرخينمعظمويؤمن.لاحقةبأحداثتأثرربماالتأكيد

لغةوكانت.(65)طقفلبناناستثناءيعىكانالوقتذلكفيا"مكماهون"بأن

إلىالقدسضمفيالعربرغبةلتضمينالكفايةفيه.ممامبهمة)عمداً؟(مكماهون"11

علىوافقلكنه،لبناناستثناءعلىحئاحسين"1واعترض.المستقلةالعربيةالمملكة

.الحربنهايةبعدمالىٍاذلكمناقشةتأجيل

لفريقينفلسطينمنأجزاء.ممنحالبريطانيونوعد،الحربانتهاءقبللكن

فرانسوااشارل1الفرنسىالدبلوماسىمع،916سنةاسايكس"1والتقى(خرين.

وفي.الحرببعدالحلفاءبينالأوسطالشرقتقسيمعلىللتفاوض-بيكو"جورج

11و"ابيكواسايكص!"1ورسم.باريسفياتفاقإلىسرأتوصلا41916/فبرايرشباط4

نأومعىو"اماتوسزسكى"ا"السينا"معوجدتالى،المستقيمةالحدودبعفتلك

.1916سنةباريسفي،وخيمةعواقبلها

للنفوذفلسطينمنالشماليالقسمخضع،"وكيب-سكياسا1اتفاقية.مموجب

الوسطبقىفيماالبريطانيةللسيطرةخاضعامنهاالجضوبيالقسموبقى،الفرنسى

القيصرية،روسيا)وحئوالفرنسيينالبريطانيينالحلفاءبينمشتركاً(القدس)بينها

.(السلطةعلىالبلاشفةاستيلاءبعدالاتفاقعنإبعادهاتملكن

وآخرون"سايكسامارك1السيروتحدثوشأنها.فلسطينالبريطانيونيتركلم

البريطانيونوعرض.الحربأثناءالحلفاءدعمفيجهدهمحولصهاينةقادةإلى

وزيرأصدر،،917/نوفمبرالثانيتشرين2وفي.فلسطين-تعويضاًعليهم

العطفبعينجلالتهاحكومةاتنظر1الشهير:ابلفورد"1إعلانالبريطانيالخارجية

.11فلسطينفياليهوديللشعبقوميوطنإنشاءنحو

غضونفينفسهاالأرض.ممنحوالبريطانيون"سايكسامارك1السيروعدلماذا

البريطانيونكانواليهود؟الفرنسيون،العربهممختلفينفرقاءثلألةإلىسنتين

الثلألةالشعوبلكسبومتلهفين،الحربخلالالجميعلتأييدبالحاجةيشعرون
http://www.al-maktabeh.com
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امارك1يحصللملاحقاَ،حدثتالىالمشاكلكلضوءفيأنهوالمفارقة.صفهمإلى

وخاض.مختلفينزبائنلئلاثةفلسطينبيعمنكبيرةفوائدعلى"سايكس

إلىللقتالدافعلأىبحاجةيكونوالموالحربفيموت-أو-حياةصراعالفرنسيون

وبعض"الحسينبن"فيصلانضمامفيالعربئورةوتمثلت.البريطانمِننجانب

عنبعيداَ،وسوريةفلسطيناحتلالذيالبريطانيالجيشإلىالبدويةالقبائلرجال

الى(العربالورنس1الورنس.إي."اتيكتبهااليمنهاالمقضبسوالفيلمالرواية

"ماركأنهوالعربيةالثورةتكلّفعلىالصغيرةالأدلةوأحد.العربثورةتصور

الأسودالأحمر،الأخضر،الألوانمن.ممزيجالعربرايةبنفسهصمم"سايكس

فيمعتمدةهذايومنالغايةالتصميمذلكمنتشكيلاتتزالوما.والأبيض

أهميةيخصوفيما.وفلسطينسورية،العراق،الأردنمنلكلالرحميةالرايات

منيلزممماأكثرقرأ"سايكسامارك1أنبدلاالحلفاء،جانبإلىاليهودوقوف

لم.العاشوونفياليهودتأثرحولالساميةمعاداةموامراتنظريات

منالمزيدب!راقةيتسببالبريطانيونأنشأهالذيالفلسطيىالثالوثيزالما

حقإلىالمثاليةالأممعصبةوميثاق"ولسونودرو11دعوةورغم.يومكلالدماء

.ممصالحهمسوىيهخموالموالفرنسيينالبريطانيينأنإلامصرها،تقريرفيالأمم

الامبريالية.

مقابلفلسطينفيلهمحقأيعنالتخلىعلىالفرنسيونوافق،الحرببعد

"فيصل"صنيعتهمعنالبريطانيونوتخلى.سوريةعلىبسيطرتهمبريطانيااعتراف

عليهعرضوالكنهم،دمشقفيمتداعيةعربيةحكومةنذاك1لّكشقدكانالذي

المستقلالعراقفيالسلطةعلىوخلفاؤه"فيصل"وحافظ.ترضيةكجاثزةالعراق

تمالذي،العراقعلىحليفعاهلفرضيساهملم،الأحوالوبكل.1958لغاية

في-والسنةالشيعةالأكراد،تضم-مختلفةعثمانيةأقاليمثلائةدمجمناصطاعه

الذى"حسينهـ"صداممهيئاَالمسرحوأصبح.الناشطًالدولةتلكاستقراردعم

الملكى.الضظامسقوطبعدالعسكريةالانقلاباتمنسلسلةنتيحةخرج

افيصل"1شقيقنذاك1وعدواقدالبريطانيونكانتعقيدأ،أكثرالأمورلجعل

الهاثهيةالعائلةفيالوحيدالفرد"هّللااعبد1وكان.العراقيبالعرش"هّللا"عبدالمدعو
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والمدينة،مكةحكمفيالأبا"حسين")استمرالحرببعد.ممملكةيحظَلمالذي

ا"عبدتهديدوبعدذلك(.بعدسعود(لعليهمايتغلبأنقبل"اعلئا"،ابنهومعه

منبالكادالمسكونالجزءفصل"تشرشلونستون11قرر،المتاعببإثارة"هّللا

اعبد1!ومنحه(الأردنببساطةثم،الأردنعبر)دعاهالأردننهرشرقفلسطين

حئاحسين"1الملكالأكبرحفيدهلعب،،951سنة"هّللا"عبداغتيالوبعد."هّللا

فيالهائهيةالعائلةتزالوما-الاسرائيلي.العربيالصراعفيكبيراَدوراًقريبوقت

فيمااحسين"1الملكابن"الثانياللة"عبدالملكحكمتحت،اليومحئالسلطة

الهاثهية.الأردنيةبالمملكةرعياًيعرف

الأممعصبةتفويضالفرنسيونينفذأنالمفروضكان،ولبنانسوريةفي

أضاف،لبنانوفيأخيراً.استقلالهماينالاحئالبلدينعلىبالانتداب

جبلحولالتقليديةالمارونيةالمنطقةإلىوصيدابيروتطرابل!م!،الفرنسيون

الأغلبيةمناطقعلىالسيطرةالموارنةالمسيحيينمنحلفاءهمومنحوا،لبنان

دولةدمرت-إسلاميةمسيحيةأهليةحربنشوبلىٍالاحقأهذاوقاد.السنية

المستقلة.لبنان

مستعمراتهمإحدىأنهالوكماحديد،منبيدسوريةالفرنسيونعامل

خيانةمنالعربمرارةوساهمت.الاستقلالإنجازحئالانتدابتحتبلداَتس!يلو

.الاستقلالبعدسوريةفيمتشددقوميفكرنضوءفيالفرنسيين

الىمشكلتهموورثوا،الانتدابتحتالبريطانيونوضعها،فلسطينإلىعودة

قطعوهاالىالمتناقضةالوعودبينالتوفيقكيفيةهمهموصار،بانفسهمصضعوها

كان،الوقتذلكوثنيذلك.يخطنجاحأيحققوالمواليهود.العربالسكانمنلكل

نظامٍعبروالعراقالأردن،فلسطينعلىالمباشرةغيربسيطرتهمقانعينالبريطانيون

جسرا،فارسبلادثنيبعفالنفوذإلىإضافةذلك،ومنحهم.الأممعصبةانتداب

نقطةأيضأمصروكانتالهند.إلىوصولاًمصرمنلاحقاً(جوية)وممراتأرضياَ

ذلكوكان.تاونكيبإلىالقاهرةمنالممتدةأفريقيةفيسيطرتهممنطقةارتكاز

زلنالاوالذي،الوقتذلكفيالبريطانيينالمخططينبعضذهنفيجيداَالترتيب

.اليومحئلنهندفع
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البريطانيينلمساعدةالأوسطالشرقفيالشعوبخليطيحتاجلا،بالطبع

الشرقأوصلتالىاللاحقةالأحداثمنالكثيرهناكوكانالآخر.أحدهمليكره

والاستقلالفلسطينحولالبريطانيالنفاقلكنالضعيسة.الراهنةحالتهإلىالأوسط

7الجدولويلخص.السلميةالتنميةطريقعلىالمنطقةوضعفييساعدلمالعربي

."سايكسامارك1السيرقسمهاالىالمنطقةفيالبارزةالأحداثبعض

البلد

اقالعر

انبل!"إسر

فينوينه!طسلفلا

وغزةالغربعةالضفة

لبنان

لأرلنا

سورية

لستانكر

سا!كع!"."ماركالسيرأوك.7ج!ول

لارزةسيالسيةسمالَاالغيفة!رئيعميةالأحداثبض

منالجثيدةللنسخهَنموذجحدودي!ينحربينا!راد،منبحة

سنهَالغربىالرجلمسؤوليةمنالكثير،والرانالكويتمع

.2005حكمثم،العسكريةتابالَعنالا

عَود.لئلاثةضدام"الجزار

ىِسللكنلمواطنيها،ديمقراطية-إسرائيليةعربيةحروبخمس

للفلسطينبمِن.

الكثمِرالفلسطينيةالسلطةتتلقى،1967سنةإسرائيلىاحتص

ل!مويلالأميركيةالأمولمن.انتفاضتين

الجيشلمرهمابناءإعادة

ام!ركاتمولهالذيالإسرائيلي

ايضأ.

الغربيعتبرهالحركاتموطنتدخل،،976-1975أهلمِةحرب

"إرهابد4ةسنةإسرائبليغزو،سوري

الفلسطبنمِينمعأهليةحرب

X71-1970معوحروب

انيل"."إسر

حربهاندلاعبعدلبناندخلت

إسرائيل.معوحروب،الأهلية

بعد.شيء،يوجدلا

فىيزالونماهاشميونحكام

السلطة.

الحربلمجرميآمنملجا

العالمبةالحرببعدالنازببن

الثانية
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القارةشبهفيالمسلمونيسكنهاالىالمناطقتكنلمالأمور،تعقيدلزيادة

عنالبنغالفيالمسلمينتمسِزممكنأيكنلمو.متشابهةبخصائصتتمتعالهندية

اغ(...الموسيقى،اللباس،الطعام)اللغة،الثقافةمناحيكلفيالبنغاليينالهندوس

الأوردو.يتكلمونالهندبشمالالاَنيعرففيماالمسلمونوكان.الدينعداما

عندماكبيرةلصفعةباكستانبشرقالآنيعرففيمابالبنغاليةالناطقونوتعرض

.باكستانكلفيالرحميةاللغةالأوردوأضحت

أيضاً)معروفةالباثانعرقفصلتم،المسلمالغربيةالشماليةالتخومإقليمفي

فينفسهالعرقمنإخوانهمعنبوختون(أوبوشتون،بشتونباختون،بأحماء

البريطانيةوالهندأفغانستانبينيفصلاعتباطىحدوهودوراند،بخطأفغانستان

الخخومإقليمعاصمةبيشاور،وكانت.سابقبريطانيبروقراطىرحمهقدكان

إمايفضلونالباثانوكان.الأفغانللملوكالتقليديالشتويالمقر،الغربيةالشمالية

تصبحالىالكبرىأفغانستانأوجميعأ،تضمهمالى،المستقلةبوختونوادولةقيام

الموتمرحزبمعمتحالفةحكومةتوجدكانت،التقسيموقتوفي.سيطرتهمتحت

تجنبضرورةعندافعمميزشخصبقيادةالغربيةالشماليةالتخومإقليمفي

.(التخوم)غانديخان"الغفارعبداخان1هوالعنفاستعمال

هماالمستقبليةباكسخانمن(خرانإقليمانهناككانالبريطانيةالهندإلىعودة

لكنهم،باكستانقيامفكرةبدايةالسندفيالإقطاعيونوعارض.وبلوشسشانالسند

أفرادوفضل.واسعذاتيبحكمالسندتتمتعبأنسخيفأملعلىبعدفيمادعموها

استعماريبحدإيرانفيالعرتييننظرائهمعنأيضاً)المفصولينباولشىقبائل

فيانفصالية.ممحاولةقيامهمإلىقادالذيالأمر،المستقلةبلوشستاندولة(فاصل

إجرامي.بقمعالباكستانيةالدولةقابلتهاوالى،العصرينالقرنسبعينيات

بتسليمهماالمؤتمرحزبقأدةيقبللم،والبنغالالبنجابإقليمىخصفيما

الهندوسفسيفساءتقسيمالبريطانيينعلىأنيعىذلكوكان.المسلمينإلى

وقتفيللسيخإقليمأكانالذي،البنجابفي)والسيخإقليمكلفيوالمسلمين

ولاالإسلامعصبةلاالتقسيمقبلالبنحابفيالاتحاديةالحكومةتدعمولم.(ام

الموتمر.حزب
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الطموحاتمنهذاالأفاعىجحرضمن"مونتباتن"اديكىالفيكونتظهر

وبموجم!تكراراً(.سيقتبسهدعاء1)فكتورياللملكةحفيدوهو،المتناحرةالقومية

،السادةبينالاختلافاتكلعلىالتغلبتستطيعالملكيةجهودهبأنالقائلةالنظرية

حمسةبعد،1947؟ب/أغسطس15في-بالاستقلالللتعجيلنهائياَموعداَوضع

معواستغلهامواتيةالفرصةأن"انهرو"وأدركالهند.إلىوصولهمنفقطشهور

البنودمناقشةيفضلكانالذي"جنة"اعلىتنطلِلمالحيلةتلكلكنفوراً.ديكي"11

اعبقري1بأنها"جنة"إلىامونتباتن"1وأشار.المخيفةالضفاوضيةمهاراتهمنمستفيداً

الواشوننقلهاصفاتوهيوا"وغد"،امجنون"1عقلياًا"،مضطرباشخص1شرير"،

رديئةتركيبةأنهاعلىأيضاَباكستانإلىامونتباتن"1وأشار.الطرفينكلاإلى

علىالبقاءقضيةفي"إدوينا"المدعوةامونتباتن"1زوجةتساعدلموسريعاً.ستنهار

.(66)اانهروا1مجاراةباتجاهودفعتأيضاَ،الحياد

:؟ثع!ئثةكتدشةبكسن!ن

باكسضان.هو1947سنةالبريطانيالانسحابنتيجةتعاسةالأكثرالوريث

البنغالنصففقدانمعابالية"،1باكستانعلىحصلأنهاجنة"1واشتكى

معزولتينومنطقتينالتخومفيالأراضيوبعضكشمير،منوالقليلوالبنحاب،

.باكستانوشرقغرب

ب!سموالمعروفين،باكستانإلىالهندمنهاجرواالذينالمسلمينأملٍخاب

:2000سنة.ممرارة"حسين"ألطافالسياسيينقادتهمأحدلاَمولاحقا./لهاجرين،

تجربةإلىيستندموضوعىتقييمالبشريةتاريخفيخطأأكبربانهللتقسيم"وصفي

فيمسلممليون،80كان،القارةشبهتُقسّملمحالوفي...المريرةالجماهير

معأسيشكلونالهندفيمليون200وحوالىباكستانفيمليون،5وه،بنغلاديش

الهندفيهائلةقوةسيكونونوهكذا،شخص،مليون530قوامهشعباَ

.(67)ااحدةالمو

اللغةيتكلمونباكستانسكانمنه/ه7سوىيكنلم41981سنةأواخرلط

حئلهذا،.(بطلاقةالأوردويتكلمنفسهاجنةا"1يكنلماأوردو-المفترضةالقومية
http://www.al-maktabeh.com
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التخومإقليمبلوشسشان،منخليطاًلتضمبباكستانالأمرانتهىالأمور،نلخص

البنغالشرق،(مختلفةأوقاتفيالانفصالجميعهاتبّرج)السند،الغربيةالشمالية

باكستانتواتقيامبعد،بنغلاديشلتصبح1971سنةالانفصالفينجحت)الى

علىمنهمالكثيرون)ندمالهندمنالمهاجرين،(جماعيةمجزرةبارتكابالغربية

انفصاليةحركةسيرايكىبلغةالناطقةالأقليةفيهاتنظم)الىالبنجابوغربذلك(

.(صغيرة

بعدّةالجيشقام-الصخريةالأرضتلكعلىأبداًالديمقراطيةتثبتلم

الجيشقادةواستغل.حكمهفترةمنتخبمدنيقائدأييكمللمو،انقلابات

دفاع.مميزانيةوالمطالبةالعسكريالحكملتبريرالهندمعالوديةغيرالعلاقات

ضخمة.

الإسلاميةالمذاهبمنالعديدلأن،قويةقوميةلحمةالاسلاميشكللم

المركزيالمصرفمحافظويقولالباكستانمِنن.ولاءعلىللحصولتنافستالمختلفة

بين:يظهرخلافأوشقاقأياستغلالاسيتم1:ااحسيناعشرات1الباكستاني

ضدالشيعة،العلمانيةضدالاسلامالباثان،ضدالمهاجرالبنجابي،ضدالسندي

المدينةالرجا"ل،ضدالنساءالأميِن،ضدالمثقفينباريلفى،ضدديوباندي،السنة

وكراهية،شنيعدمحماملحدوثالفرصةومنح،النزاعلاذكاءالريفضد

.(68)"اأعمىوتعصبمفرطهَ

الثمانينياتفيأفغانستانفيالسوفييتضدللجهادالأميركيالدعمترك

وجماعات،للطائراتالمضادةستنغرصواريخفيها.مما،الأسلحةمنَالًلاهمقداراً

أنفسهمالأميركيونيزعجلمولاستعمالها.مستعدونوإرهابيونمتشددة

بعدوأفغانستانبباكستاناهتمامهمفقدوابعدماوراءهمخلّفوهمابتنظيف

علىالسابقةالباثاناستكشاففرقتستعمل،واليومالسوفييى.الانسحاب

المركزيةالاستخباراتوكالةمنتعلمتهاالىالمهاراتأفغانستانمعالحدود

وينتقل.(69)الأميركيينمنالهربعلىالقاعدةطريديمساعدةفيالأميركية

للإسلامللترويجوأفغانستانكشميرفيالمعاركساحاتمنبحريةالارهابيون

.باكستانضمنالمتشدد
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الباكستانيةالحكومةبحماسالأميركيةالادارةتدعمذلك،منالرغمعلى

،الارهابضدالحربفيفال!ثالاإلىانضمامهاعلىلهامكافأةاليوممجدداَ

الخارجية.الأميركيةوالمساعداتالدوليينوالبنكالنقدصندوقبقروضوتمطرها

حوالى:2002سنةالخارجيةللمساعداتالعالمفيمتلقأكبرباكستانوكانت

قمعمثلبغيضةأشياءعنتكتيكيأالأصركيونويتغاضىدولار.مليار2.،

النووية.التقانةوانتشاربالارهابيينالاستخباراتوكالاتعلاقات،الديمقراطية

الأمل،منمنارةمعسنةوحمسيناثنينقبلابدأنا1:باكستانفيمؤخراًيقال

دونبنايحيطانوقنوطك!بةهناك.الظلامفيونقفموجودةالمنارةتعدلموالآن

فيكثراًتسارعلكنهتدريجيأالانحداركانلقدحولنا.مكانأيفيًإضونرىأن

طويلة،سنواتمنذوالارهابالعنفأعمالاندلعت...الأخيرةالقليلةالسنوات

هذهوليست.(7ْ)اهذهاالكلاشينكوفثقافةمنومنزعجونمتعبونونحن

باكستانقائد"ا،مشرفابرفيز1وإنما،للحكومةمناهضمتشددتصريحات

حالياً.العسكري

مصطنعةكدولةنبذهاأو،باكستاناتهامفيبعيداَالمرءيذهبلاأنينبغي

عناوينأوالوطنيةالاحصالْياتفييظهرمماتعقيدأأمحعردولةكلوشعب.بالكامل

مماالكثنولديهم،بقوميتهمفخورونالباكستانيونومعظم.العالميةالأخبار

مهنيينمننخبةوحققت،العقباتكلرغمنموأالاقتصادوشهد.بهيفخرون

منانتقالهمأنلوالمرءيتمئذلك،ورغمالكثير.عاليةومهاراتبكفاءةيتمتعون

الأميركلالدعميكونوألا،إيجابيةأكثركانالاستقلالإلىالبريطانيالحكم

باكستانوتعيشالنظر.قصيرالباكستانيةالأراضيمنالعسكريللعملالمتقلب

لها.الغربيالدعمانتظامعدمرغم

يحوث؟ةعص!ع

الشمالبينأهليةحربفيولادتهلحظةمنذفعلياًالسودانغرق

ماكلفعلواالذينالبريطانيونومزج.يحيسملا/يقيرنألاوالجنوب/المسلمِالعربي

شبهكلفيالمتمازجين-الهندفيوالهندوسالمسلمينبينللفصلسابقاذكرناه
http://www.al-maktabeh.com
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ىِفالموجوفىينالأفارقةوالمسيحيينالعربالمسلمينىّتش-لأسبابالقارة

وخضع.السودانهىواحدةدولةفيأكبربسهولةلينهاالفصليمكنمستعمرات
تقليدياًالجنوبيين.أخضعواالذين،المثقفينالشماليينمنللضغوطالبريطانيون

الموحد-السودانلممعاحددبريطانياًبيروقراطيأموظفاَإنأخرىروايةوتقول

علىالشمالعلىيسيطرونالذينولغتهمبالعربالمختصونالبريطانيونتغلب

البريطانيونيكن!و.الجنوبعلىيسيطرونالذينبالأفارقةالمختصينالبريطانيين

الحربخلالمنلاحقامشاعرهمظهرتوالذيننادراً،إلاالجنوبيينيستشيرون

الأهلية.

لجنةوقالت.والجنوبالشمالبينبالاختلافجاهلينالبريطانيونيكنلم

أهلالجنوبيونيعتبر،تاريخية"الأسبابإنه:1956سنةتقريرهافيخاصةبريطانية

علىالشمالفيالعربأغار،قرونوطوال.(7،)االتقليديناأعداءهمالسودانثهال

فيذروتهاإلىالرقيقعلىللحصولالشمالغاراتووصلت.للرقيقطلباًالجنوب

منتشراًالجنوبيينمنالمحلىالرقيقأصبحعندماعشر،التاسعالقرنسبعينيات

لكن،الورقعلىالرقنظامالبريطانيالاستعماروألغى.الشمالفيكبيربشكل

يدعونالرقيق"11أصبح:مختلفةمسمياتتحتبعملهماستمرواالشماليين

بالأفارقةرأيهعن1898سنةالسودانفيالبريطانيالعامالمفتشوعبّر.(72)"ًامدخ11

أحراركرجالمعاملتهمتتمأنالمتوحشونالخنازيرأولئكيستحقالا1:الجخوبفي

.(7؟)اامستقلين

علىنفسها،المتنورةالنظروجهةلهمكاش!الذين،العربالشماليوناعتاد

الآنحذراَأكمروالشماليون.ةيْشَخغرمنالجنوبيينعلى"عبيد"كلمةإطلاق

علناَ.الدعابةسبيلعلىأوالخاصةمجالسهمفيالكلمةيستعملونزالوامالكنهم

كلمةتمامأتقابلعبيد...اتسمية1:ادنغا"نرانسيسالسودانيالأستاذويشرح

.(74)ااالعاميةالأميركيةاللغةفي"زنجي11

لدرجة،الاستقلالقبلعقودطوالمنفصلبشكلالجنوبالبريطانيونعامل

هذهعكسوا،الجنوبييناستشارةودون.والجنوبالشمالبينالهجرةمنعواأنهم

وزيرهوبريطانيبيروقراطيوأعلن.الاستقلالعلىعقدمنأقلقبلالسياسة
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16فيكتبهامذكرةفيالسودانوحدة"روبرتسوناجيص!1السيرالمدنيةالخدمة

الحربمنقرننصفالمذكرةتلكعنونتج.(75)1946/ديسمبرالأولكانون

الأهلية.

حكمعبرالجديد،السودانفيدستوريةبحمايةللجنوبيينوعوداًالبريطانيونقطع

منصبكانمئةالسودانيونوشغل.بوعودهميفوالملكنهم،الاتحاديالنظامفيذاتي

المسؤولينبينيكنولم.الاستقلالعشيةالبريطانيالاستعمارضباطيحتلهاكان

وفي.(76)الجنوبنحوالعسكريةالشمالقواتوتحركت.جنوبيينلانيةسوىالثمانمئة

لجنةالوطنيةالجمعيةواختارتمستقلاً.السودانأصبح41956/ينايرالثانيكانون،

سوىوالأربعينالستةأعضائهابينيكنولم؟الجديدةالدولةبنيةلتصميمدستورية

أحبطتعندما،الاستقلال"مجازرلاحقأالمؤرخينأحدولخص.(7)جنوبيينثلاثة

أخيرتصويتمنالعامةالجماهيرحرمانوتمالمصير،تقريرعمليةالدوليةالتدخلات

السودانيونظلهافيسيعيشالىالحكومةشكلبقرارالبتتأجيلوتممستقبلها،على

سنةتسويةإلىالتوصلحئالأهليةالحربواستمرت.(78)امسفىاغيرأجلإلى

1972L j(79)سوفىانيألفحمسمئةخلالهات.

فرضJ.1983سنةمجدداًالأهليةالحرباندلعت،السلاممنعقدبعد

محاولةفيالبلادكاملعلىالاسلاميةالشريعة"النصرياجعفر1السودانيالرئيس

الجنوبالبريطانيونخذلوكما.المترنحلنظامهالاسلامييندعمعلىلللحصو

عنوالابتعادالشماللتدليلالأميركيينعلى؟نذاكالدورحان،الاستقلالعند

الأميركيونفيهورأى.واشنطنرجلالنميريا""اكان،1983سنةوفي.الجنوب

إثيوبيا.فيسوفييتياًالمدعومينوالماركسيينليبيافيالقذافي"11ضدحليفاًاستراتيجيأ

ممتناًكانالذيكارتر"اجيمي1عهدفيبدأتقدالنصري"11معالصداقةوكانت

معالصداقةسياسةفيريغان"11واستمر.للسلامديفيدكامبلاتفاقيةالأوللدعم

بأنحقاًانعرف1:الصحفيةمؤتمراتهأحدفيبوضوحشرحهاوالى،السودانثهال

شىء،يفاجئنالنلهذا،المنطقةفياستقرارعدمقوةوسيبقىكان"القذافي"العقيد

فيالبلادتلكأحد...وهالسودان...وهالسودان...وهالسودانبأنونعرف

.(8ْ)ااأفريقيةمنالمنطقةتلك
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الأميركيةالمساعداتمندولارمليار،.5يقاربماعلىالنميري"11حصل

معالأميركيةالصداقةواستمرت.(81)1985سنةالسلطةمنضباطهيعزلهأنقبل

الدوليالبنكوقامالنميري".11منبدلأالسلطةاستلمواالذينالشمالنالاسلاميين

.1993-1983الفترةفيالشماللأنظمةدولارمليون800وأقىضكاملأ،بدوره

قواهاستنفدقدالاسلاميالنظامأنواضحاًأصبحفقط،الأولىالخليجحربوبعد

الارهابية.الدولقائمةعلىمنبوذةدولةإلىوتحولأخيرأ

11اقرنقوعمل.الثانيةالأهليةالحربفيالجنوبمِنالمتمردين"قرنقاجون1قاد

الأسلحةيقبلكانلأنهالشمالمعالأجواءتلطففيواشنطنعزيمةتقويةعلى

وعلاوة.السوفييتمنالمدعومةوإثيوبياليبياالقالًمةوتضمنت،عليهيعرضهاممن

وخرقعنيفةمجازروارتكب،قديسعنيكونماأبعداقرنق"كانذلك،على

وعالقينالاَخرين،شطرنجلعبةفيالبيادقالجنوبشعبوكان.الانسانحقوق

الفظائعترتكبواليالغربيدعمهاالىالشمالوحكوماتقاسينمتمردينبين

.الجنوببحق

كهـمثسود؟ن

وقبلالارهابعلىالحربومع،الجديدةالألفيةفي.نفسهالتاريخيكرر

إجراءالأصركيةوالإدارةالشماليةالسودانحكومةقررت،بقليلذلك

نحوتقدماًيحرزالسودانبأنبوش"دبليو.اجورج1الرثيسوأقى.إصلاحات

معالحكومةتعاونضعفلاحظأنهرغم،الانسانيةالمساعدةوتقدسمالسلام

"بولهق"ا،تصريحاتمنمستفيداَ،السودانواستطاع.الانسانيةالإغاثةجهود

الدوليالنقدصندوقوامتدح.الدوليينوالبنكالنقدصندوقمعالعلاقةإعادة

،2002سنةتقريرهفياقتصافىيةلاصلاحاتسنواتحمسطوالالحكومةتطيق

وامتدح.(82)االفقرالمحاربةمطلقةأولويةمنحتالسلطات11لأنالحكومةوزكّى

قصصإحدىحققلأنهالسودانبأفريقيةالمختصالدوليالبنكاقتصادىكبير

أفريقية.فيالاقتصاديالنحاح

استبدادهناكيزالماكان،الحقيقيالسودانإلىالعودةولدىذلك،أثناء
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الفظاثعوبقيت،الدائمةالسلاممفاوضاترغمالأهليةالحربواستمرت،إسلامي

النيلغربمنهمةفي2002سنةحدود"بلا"أطباءتقريرولاحظ.تحدثالقديمة

الطبيةالرعايةانعداممعالمقترنالمستمر،والقتالالمتكررالنزوح11أنالأعلى

عنأخيراَالإعلانوتم.(83)ااالمنطقةشعبببطءتقتل،الإنسانيةوالمساعدات

2005سنةعليهوالتوقيع،2004سنةوالجنوبالشمالبينسلاماتفاقإلىالتوصل

فيلاحقأتوفيماسرعانلكنه،وطنيةوحدةحكومةإلى"قرنقأجون1وانضم.

مروحية.تحطمحادث

احتلث،الأهليةحروبهإحدىإنهاءالسوداناستطاعحالما،الأحوالبكل

وهاجمدارفور.إقليمفي،2005-2004سنىالأخبارعناوينأخرىعنفأعمال

وسوءالتمييزضدمنهمالبعضتمردوالذين،الأفارقة(عربية)ميليشياالجنجويد

ضمننزحواالذينأولئكأخذناوإذاتشاد.إلىالأفارقةالقرويونوفرّ.المعاملة

علىإما،400.000وتوفيمنازلهمفقدواشخصمليون2.5أنسنجددارفور،

اللاجئينمخيماتفيوالأمراضالجوعمنمباشرغيربشكلأوالجنجويدأيدي

بعملياتوقيامهم،للمبانيبإحراقهمالمدنيينالجنجويدوأرعب.(!4)الرهيبة

.(85)للمذابحوتنفيذهمالاغتصاب

الفرددخلوبقى.الاقتصاديةالتنميةتحقيقعلىقدرةأيحاليأهناكليس

.1956سنةالاستقلالعندعليهكانمماأقل1994سنةوكانعقود.طوالثابتاً

و!كلك.الخامسميلادهمعيدليشهدواالسودانيينالأطفالمن5،ه/هيعيشولا

الأطفالمنه/ه28ويلتحقهاتفأ.سودانيأوسبعينواحدكلمنفقطواحد

كلإلحاقاستطاعتلمالعادولمعظمأنورغم.الثانويةبالمدرسةالسودانمِنن

يذهبونبقليلالسودانيينالأطفالنصفمنأكثرأنإلا،الابتدائيبالتعليمأطفالها

وقاد.(87)داخليلاحئملايينأربعةالسودانفيويوجد.(86)الابتدائيةالمدارسإلى

لكنd994سنةمنذالفرددخلفيزيادةإلىالسودانمنالنفطتصديرفيالتوسع

كلورغمقبل.منرأيناكما،الطويلالمدىعلىنقمةيكونماغالباًالنفط

مليار23إلىمجموعهاووصل،السودانعلىتتدفقالمساعداتبقيت،المشاكل

.2002-1960الفترةفياليومالدولاربأسعاردولار
http://www.al-maktabeh.com
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فممننن!ج!ت

الحقبةخلالسواء،العالمباقيحكوماتفيالغريالتدخليكنلم

الغربيتعلمأنوينبغى.الطويلالمدىعلىمفيدأمنها،التحرربعدأوالاستعمارية

ذلكيجدلم.الجديدةالامبرياليةلخيالاتهالعنانيطلقعندماالاستعماريتاريخهمن

.نَالانفعاَيجديولنقبل،مننفعا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



ر!3الحدائةلهطماإم!ررء!اليةإلىالاستصلرمنلهثلعن:الفصل

اواه!."باتريكمعماتشان""ديانالصحفيأجراهامعَابلةمنمف!بسهْاللمحةهذهء
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الهندإلىيذهب"كينؤفيلدا"الأستاذ

لصبةمفيسوتاْ،فينون!قهل8لمّسيم"و!لثامكلثةأستاذكر!ف!نان"،ْ"!همه!برد-لاْ"خإحمينث

يْن،(88ط!فب-إلىلأْهـ.مجييثغز!لإ"*الأمئادْ.وثيجهفي!فالهندفي!علونيْ-ن!بهبم

-يْهل.القائوئيجطَب!يلثولأزالظ-.لئفمرملافيبنقلئلوررد""ص!بىَبد!ْ."الغفيبفففبءكا

بثرفي3.الض!ئثوق.*وثزبى!!د+،إعجافيد"ال!هبتبراظَيالهئد-لصتررؤث!مابىنجهنب"ء""

،:.القنبونونحنكبم-لبفو!ممماقئالابيخترلنمئفأفةلئشرهئبربيه-"القاثوئية+لملمبادفيسكفنىالهقبرذىلا"-"ة.-

فئ،،نهنجاؤفه*-فهئذ-الق"!مف!ا؟مصك!إلقائؤئي.ْة!تطا،فن."مكلبئ"ا!رذْلسمرأو-"""،/ا

لكنولهع!تثنث!!خمسيلفافي-بخيالأمج!فى،لهطراذْبر،علبىفلأؤئ!بئْ-لإل!غهما!،كبسيات-

.!الوأ،ونجلأامصر!6بدمولْفدسبهمبأرؤ،ك!فيلو.ام!لا،لأطريم!-نوئاْعف":،ةهلا!فأ،ْ

إلأمجصبمية-!قبفوبئ--كليإثئبوذْ.جيُترحَنم؟ومحنؤنة+-ْبتككةلبهل!ككْورد.لعملثوتجا.

الأف!مفاقافيةتَثلو-!بك"ئبودْأبط،،الإرحبئمحبىْ.لَكلئربم،هعنضيوِةرليابْ:أيهب"فتىْ

--.)حثرنجتموثجتامجعي؟"-"وجيمالوظلضايغديخمبر!.مجيىإليخمنوبيل!يمثالمبا!2ألط!مشهه،-

ب!بمالتذكأ"؟"!فغليلوْ".فؤهلنلذنجبىز!قانونتعلعثجاحححملهىالقانونْوطلهة"*!مإثدْ-ةش

أدابهبموفس!لهمنكررحمنهإبفمألأح!ئرام،.معلكعغبال!ثير!قانونو!نلاب،

الثن!وككْ!محامؤنولههثود-.الأمرو!الهوهينمن!لاحظ-:.-أيخاليخي،كاكماْ

-لفئيرأ!صالغدكنمْىأمامثئضلا!كؤحرونإلزشىكاو!ثفْ!قلأحْثْرن-العهئهكبر!لرن.

*؟رثر"دوْبرلو!-الئف!و!،أمم!لذو!ال.ديحْ-يض!6أ،لئلهرسومأجك-ركدةمنهلفو!،.؟-بم.

يي!وانقلأنالاتمانيالثظانملحئضاب-فثنلنتى.فىالسكعابئأبطبط،ننزيم،لو"ين-بر،ْ

جيهل!إبعكلَايغ"!وزدلهبئبوىلكنمححلعه.صول!يعب7ْئوييهلصنولنبع!كلا

*19.بمكانئبئةب!ائارفبى-خطو-ثامعةفيالعَالوتية!لكبثرةهةرخمالماث!زولحص،-ْ

ئمثجه،وبوصل،-،ىف7،-لنمتهْلهانبمارام!يْهللهيزئاهح1خراموكيكالهْون!مبر"أَم!ث!"

قوعثضْتضىلوأفمال!مأةنجالمهدةكصلوألمضلعههضعظمواق4فشليْدقْهن""اهيا!مْ

نut.1971سدة+ب!الهتديْهلالمقائونتعلي!لحد!ه،.فيسشهلخسنهْورك"؟

ا!ؤئاك؟ْذاثدشأ،8-ميفون"مادهافا.ر.ل!قصرد.لئجزبةلنلاف"،اربهرالذل!ن،أرلثك،أحسدْ.ة-

-لهممنئيئهبن.يْهل-؟!جن!دمأضنممعمار!،الدكنئولهذي،!نبمب.دغتشاجفيفطْخورهبهمئدى3"-،

!فرنههسمإس!ة.عادة"ميئوبئ"الأممدادْ.ئطمأ.،خنإمببه"بمولرمبيا"فل!س!نهَكضلاله-.ويغد

لحقفبى،لهعالم،نخجإرب-عنالعَائنننطلابلتزو!دةخب!-؟إل7"،مبئةدلهىىيفْمت.-ْ

الننغلثهمةف!ئحلىفيعنيب!ئو-كف!هَوبعدإل!منكان.نج!3ى!ر!م!فهْكليالظ*:ىْش-ْولهحس!
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.1982سنهَالقانونلكلياوَرد!ثجنظاموضعضدنون"اقترح،النجاحةتواَع!صهل

درنجدَتعلىنهاشِهفيالطالبيحصلسنوكخمسمنمكثتأبرنامحاْوا!ترح

فيالطببهَوالعلومالهدثسهَكلبدثبضحاهيوبشكلوالقفونبدَالافيجامطدين

وحاولالقانونولَ.المسا!ةعياداتفيعمليةبتجازبف!لكمزجواثترحال!هند+

الجد.محملعلىلَأخذهالمثعيغهالكنهاالهند،حامعاتكلفيلفكرتهالترويج

محمفضلىالسابقهْ،لْجربتهلفاث!لنظرألكقلهوض،فيفورد"صنعوقوفكرْ

غرالهندفيالمهنةضمن1خرونكان"مينون"،حظولحسنمحثطأ.التورط

قانونكلياتإنمماءعنالثفاعوبدارافيها،العَانوني،التعل!محالةعنراضن!ن

الفدفيال!ئعلنيمجلسعينهغثماأخيرأ،كتحفىَ.ْميثون"حلموأخذحط!دة.مسععَلة

العَانونثةالهندلكلهةس!ميدألمممبئعبرأيلول،فيالمحلثةكرناتلااوح!ومة

الأفكاربضمنالجثيدةالكليةواستفالتكرنائاكا.،بنغالورفيالحثالد"ةالوطت!ة

لافىلتكونحهاهداًعملئينون"لكنالفضولً،دراممةمنهجاسدممالمئلالأميركولَ،

سطى"للحصمولمْينونوسعىكب!رأ،نجاحأالأولالصفوحققهنلية.معظمها

وحصللنفلور.فىيلمتداعةالكليةمبانىمنبدلأجثيدةمنشآتلبناءلَمويل

.4فوردضنثوقمن-كبيرةجمةعلىأخيرأ

كئيرةطلباتولعكقىالفد،"فيالقانونكلياترائدةاليوم!وطنلأةالقانونكليةلعد

يج!رخعلىالطلبأصبحالعولعة،الفداحتضنثوعنثمابصفوفها.لهمتحاق

!طلبلهـالبثةبئبا!الكلهةتع!َساو.الخاصعا!لافيكبيرأالوطنيهَالعَانونكلولَ

الكلهـةلكن،،998صمنةالإجباريالتفا!سنإلى"ميئون"ووصل.اه!ج!رخعلى

!دىْمحليةحكؤماتقأدةطلبماوسرعانالح!.نللىمنذبؤةالنموفيتهممتمر

علىالعملفطنون"وبدأ.مقاطعالهمفيحثوىَكلداررإناثم!اء"ممنوت"متأخر!ى

أربعأنشا!،المقاطعةلهالكإلىوبالإضفةالبنغ!.غربكلكتا،فيمشابهةكلية

الأستاذو!تزالم!.للعَانون3فينوننمودًجكا.كلثةلَحاكيكلياتاخرىهنديةمقاطعات

هسيرئ!بدايةفي8الضمالثننر!بالوطئههالقضائيهَا!اثيميةاليومفينون"

المفثة.
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منالأدنىالحطفرض،النفطيةغيرالقطاعاتفيالأجبىالاستثمارعلى

الأميركيةالمساعداتوكالةووقعتالاستيراد.عنالرسومكلورفعالضرائب

منحرةسوقلانشاءالاستشارية-بوينتبيرينغشركةمع2003سنةعقداً

أربعالعمرمنويبلغهالن"،اجى1يدعىأميركلوأصبح.العراقفيالعدم

زميلوكتب.العراقفيالجديدةالبورصةإطلاقعنمسؤولاًسنة،وعضرين

معسابقاًوعملسنة،وعشرينواحداًالعمرمنويبلغ،"إيرفناسكوت1يدعى

ووضعتمويلمصادرإدارةفيالعراقيينايساعد1كانأنهتشيى"ا،ديك11

عندماالبنيويةالهيكلةإعادةعليهتبدوماوهذا.(3)ااالمحليةالأمنقواتميزانيات

وبحرية.جيشلديهايكون

)واقتبس2001سنةلهكتابفي"فيرغسونانيال1هارفردمؤرخاقترح

أنه:(2004سنةلهكتابفينفسهالاقتراح

كعلأملمجطبضخعةمو؟رده!منخبرنسبةنخصيصكمنحدة\ثولالهه!تثىعثنبني

إنش!ءهوجورقيلاهبر1لائهـررك!كعن!بكدورط!هة...و؟ثدبمفرئمحعلأبةثثر؟تن!

هزض!إن"ضرهريبمادفدإذ؟ك!نكعسكريةوبلأمؤةلالهؤجد،حثبعؤسس!تلهنك

كدفلاعههط؟نهـهةمحيعبنئمابشك!ثنكعلأ!كنى؟ثع!رفة"؟ثدوليكلمحىطهـهة؟ثدبعفر

فتصديق!!فن؟بظوهنك.كمحثيغت!نكبجعلأ!نمْا.5عنبزبد؟لافبركبة

ر!ئ؟ولسيثونب!لادنكهظ!فكت!نورحعإنش!ءلانط!دفد،كفبضرورةحولي
.!اوتتسحتج!رنه!لهزدهرغدهلا؟لاخدطوبثة؟بببة

أجرؤلن،الاقتصاديةالتنميةدفعيحاولالأميركيالجيشيكنلمإذا

البلاغةغيابفيحئولكن.العسكريةالتدخلاتمناقشةعلىكاقتصادي

عنالابتعادبضرورةالكتابهذايناقشلمامثالاًالعسكريالتدخليعد،الحالية

للمسؤولية.تحملأومعلوماتدونأخرىمجتمعاتفيالغربعمل-بهالقيام

يقدمولا.المساعداتوكالاتمنأكثرالفقراءمصالحعنمعزولوالجيش

اعتباريمكنولا.السلاحتهديدتحتعليهاالاعتماديمكنمعلوماتالناس

السكانمصالحلتحقيقرائعتينطريقتينالاستقراروانعدامالغازيةالقوات

يرغبونكانواإذافيمانوتّوصيلاالمتلقىالطرففيالفقراءأنكما،المحليين

مخططونالعسكريالتدخلبضرورةالمنادينإن.بإنقاذهمالأميركيونيقومبأن

بحّاثة.لديهالي!الجيوشأنكماحكماً،

http://www.al-maktabeh.com



349شراء!والنهممع:!!صل

يوضحونعندماالعسكريةالسياساتضدالاقتصاديونيحتجأنينبغى

وخلالللفقراء.فوالًدالغربيةالمساعدةتحققأنالمستبعدمنأنهخصوصاً

معوناتالأميركيةالمساعداتوكالةقدمتغواتيمالا،فيالأهليةالحرب

القوةمنبالمزيدالقرويينتمتعأمامالمجاللافساحالقرويينالقادةلتدريب

الحملةالمركزيةالاستخباراتوكالةدعمت،نفسهالوقتوفي.السياسية

الثوارمحاربةبحجةالقروينننشاطقمعتوالى،المتمردينضدالعسكرية

الولاياتتولتالذيالغواتيماليالجيش!أنلاحقةدراسةووجدت.الماركسيين

دربتهمالذينالقرويينالقادةمن750عنيزيدماقتلأفرادهتدريبالمتحدة

.المتحدةالولايات

الذيالعسكريالتدخلهذامثلحققهلمثل:أسئلةالفصلهذاسيطرح

فعلاً؟صالحينرجالناكانهل؟والتنميةالديمقراطية،السلامالمخططونلهجّور

تلكعلىالضوءلإلقاءالشاملةوالدراساتالمترابطالتحليلمنمزيجأاستعملُ

الأسئلة.

ةدر!بث؟بحرب

الحربهوالتدخلاتظكمثللدراسةالفصلهذاسيسوقهالذيالمثال

فيالباردةالحربخوضعليهمبأنالأميركيينالرؤساءمنالكثروشعر.الباردة

ينبغى"حريةامقاتل1السوفييتيدعمهلنظاممعارضكلوكان.الفقيرةالبلاد

المركزيةالاستخباراتوكالةوقلبت.الأميركيةالعسكريةبالمساعداتدعمه

السوفييت.معللغايةمتعاطفةتعتبرهاكاش!أنظمةالأميركية

تقييملاجراءالكفايةفيه.مماقديمةالتدخلاتلأنالباردةالحربعلىأركّز

اليومالعسكريةالتدخلاتيناقضونالذينأولئكويففل.المدىالبعيدةللعواقب

الغربيالعسكريالتدخلعنالمدافعونويرى.فاسدةكانتالباردةالحرببأن

الحربخلالالأميركيونوحاولالدكقراطية.الرأحماليةلإحلالمحاولةفيهاليوم

الشيوعية.منأفضلنظامالديمقراطيةالرأسماليةأنالثالثلمالعابلادإقناعالباردة

الطغاةبعضالأميركيوناحتضنالذكر،السيئةالقديمةالباردةالحربأياموفي
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ألفقراءغزو

نحول-كعحدطلاتومعملأفىبكوكيكحربةر؟لةسنطوفنجرنن!،ننتثرعندم!

كر؟هـهة،كرعد!هحبيوعفكجمهورهـة.يسثحةوسنحعه!-!بشرثث!كسثح

فجرو؟ئط...ج!هممنلههتحدث،كحرهـهةصوت؟نكعتخثطة*!شبمشىف

حثهم.من؟و!خ؟هـهزغبحضرة

(1)،898ب!طدج؟كنرديكر!فال11بكنقهجثسضو

ممكنةالسابقالفصلفيعنهاتحدئناالىالجديدةالإمبرياليةحقبةتصبح

القوة-الفقراءلإنقاذالغربمسعىفي؟خرمهمعاملتوفرحالفيفقط

الديمقراطيةلنشروأفغانستانالعراقالأميركىالجيشاحتل.العسكرية

بأنهاالعسكريةتدخلاتهاالأميركيةالإدارةوتبرر.صمالحةدولوإنخ!اءوالرأسط!ة

وأ"الدولابناء1،"الارهابعلىالحرب11منكجزءالتنميةلتحقيقطريقة

"ا.الأنظمةا"تغيير

تقودهاالىالموققَالاثتلافسلطةاعتمدت،العراقغزوبعدمامرحلةفي

الىالحرةالسوقإصلاحاتأشكالأقسىأحد2003سنةالمتحدةالولايات

تلك"مكميلاناجون1ستانفورداقتصاديوربط.مكانأيفيمحاولتهاسبق

فيفشلتقدكانتالىالحرةالأسواقلبناءالمدوّية"الفرقعة11ببرامجالخطة

الائتلافسلطةأن2003سنةيكؤلومست/لموكتبتسابقاً.الشيوعيةالبلاد

حرةتجارةمنطقةإلىمفاحئبشكلاقتصادهاتحويل1تنويالعراقىِفالمؤقتة

حول!ربرمجلةفي2004/سبتمبرأيلولفي"كلينانعومي1وكتب.(2)اافعلية

فاضلةامدينة1إلىالغزوبعدصفر"السنة11ىِففارغلوحمنالعراقتحويلمحاولة

حمسمئةتسريحعنبريمر"ابول1المؤقتةالائتلافسلطةرئي!وأعلن."حديثة

القيودرفع،حكوميةدًتي.مؤسسةتخصيص،حكوميوموظفجنديألف
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بعضالأميركيونيحتضن،الأيامهذهالارهابعلىالحربوفيلهم.كحلفاء

بعضالمختلفةالأميركيةالعسكريةالتدخلاتوتتضمنأيضاً.كحلفاءالطغاة

أركانلهيئةرئيساًتشيى"ديك11الرئيسناش!كانمثلأ،:أنفسهمالأشخاص

,asسنةأنغولافيالعسكريالتدخلخلالفورد"اجيرالد1الرئيس c1975تأثرهن

و"جوناسنيكاراغوافيالكونترادعمفيالنوابمجلسفيكانعندماكبيراً

فيالأمامىالخطعلىنغروبونى"اجون1وكان.الثمانينياتفيأنغولافيسافيمى"

الفترةخلالالهندوراسإلىالمتحدةللولاياتسفيراًكانعندمانيكاراغواحرب

c85-1981تقدموربما.5-2004الفترةفيالعراقإلىالمتحدةالولاياتوسفير

بإيجازاستعرضوسوف.اليوميجريلمابعفالدروسالباردةالحربتجربة

أفضلنتائجهاكانتإذالنرىالفصلنهايةفياليومالإنسانيةالعسكريةالتدخلات

لا.أوالباردةالحربتدخلاتمن

الباردةالحربخلالالأميركيالعسكريالتدخلضرورةعنللمدافعينكان

فيالسوفييتوتدخلسيئاً.وسياسيأنظاماًاقتصاديأالشيوعيةوكاْلمحت.طيبةنوايا

بالمقابل.حقوجهدونأميركياًتدخلاًاستدعىمماحق،وجهدونالفقيرةالبلاد

الىالسيئةبعفالحكوماتللتخلممنضرورياًالعسكريالتدخلكانوربما

.بالقوةالسوفييتفىضها

الكثرالسيئةللحكوماتالسياسيونالمعارضونحئيُظهرلم،الأحوالبكل

مدىعلىأعلقولن.التخلفمنلانقاذهمجاءالذيالأميركلللغزوالامتنانمن

،الباردةبالحربالفوزلضرورةأوالأميركيللأمنآنذاكالعسكريالتدخلأهمية

اليومالأميركيةالعسكريةالتدخلاتضرورةحولأقولهمالديليسأنكما

البلادعلىالباردةالحربتدخلاتنتائجعلىفقطأعلقوسوف.القومىللأمن

المحتملةالعواقبحولالعبربعضمنهانستخلمىربماوالىنفسها،الفقيرة

وزناًيقيمالغرلهكاالرجلمسووليةأنحقيقةضوءوفي.اليومالعسكريةللتدخلات

كافيةتكونللغرببالنسبةطفيفةفوائدتحقيقأننجدالفقراء،منأكثرللأغنياء

على8الجدولفيالقائمةتساعدناوسوف.طائلةتكا!فالعالمباقيتكبيدلتبرير

ذلك.إدراك
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!ندخل

-1961،فب!نامحرب

1973-1970،باكمبود

العسكريالحاكمدعم

الغزولأميركا؟المؤلِد

الأميركيينوالقصف

ضدالمجاهث!نلَسلمِح

أفغانستانفيالسوفيبَ

1979سنةمنذ

الاستخباراتوكالةدعم

فىلمجموعةالمركزية

1954سنهَاسِمالاغو

1950الكوريهَ،الحرب

-1953

الاستخباراتوكلهَدعم

فيانقلابأالأميركمِة

1953سنةالمحران

1945ليبرياطغاةدعم

بمساعداتأ985-

مقابلضخمةأجنبمِة

عسكريةفاعدهَوجود

351ءاال!عَرصو:!تععالفصل

الحربتدخلاتلهض.8جدول

ةي!لس!الننانج

ومازال؟أمبركيألف58مو!

وتعد؟فيتناميحكمونالشيومجون

مو!؟العالم!فالبلادافقرحدىٍا

الفي!امدِين.ملايين

النزو؟الحمرالخميرإبادة

أفقرإحدىاليوموتعد؟الفيتنامى

فساداًوأكثرهافساداالبلاد

لشعبها.واضطهادأ

فيعارمةوفوضىاهليةحرب

الانسحاببعداس!مر!أفغانستان

فياسمَمَرار!م؟السوفيشِي

السابقينالمجاهثنِندعم؟باكسئان

،،هجماتنفذواالذيلأولئك

/سبتمبر.أيلول

وفرقالأهليةالحربمنعقود

السكانضدجماعيةوإبادهَ؟الموت

.الهنود

!!اردة

لهمنحدةللولابكةطج!إلاالنتيجة

فيالفيعنامعِةالمطاعمانتشار

الم!حدهَ.الولابات

أيضاً.جيد،الكمبوديالطعام

الاستخباراتوكالةتدربت

تحاربعتىالأميركعِهَ

أ،بعدالمجاهدلِن

/سبتمبر.ايلول

اليثويهَالمصنوعاتسوقانتعش

الولاياتفىالغوالَيمالاية

المتحدهَ.

لأنالربالأميركيونلِحمدالشمالفيكوريملبونىمعر

الجنوبيهَاكوريامد!حليفألديهمهيشمِوعةلولهَأنتجت؟والجنوب

النيَهد!حولاوهيالشمالبة،كوربا

وترسانةالمجاعةفيهااجتمع!

النووية.الأسلحهَ

الماهرونالإلِراندِونأصبحالخميني"؟"اثورهَ؟الشاهاستبداد

فىللعملمتوفرلِنالمنفمِونرجاللِزلوما؟الرهائن(زمهَ

اهرِلدتالمَىالدولبةالمنظما!سِمعونالرانيحكمونالنينالدين

.المتحدةالولايا!.النوولِةالأسلحهَلامتئك

الثالفزلِونير!َن!بملاعاطَدسافي،985سنهَبعدل!برلِاوقع!

عقد"نوسَلربور"با!الأميركيأميرتوليبعدشاملهَفوضى

السيدمعمربحةتجاريةصفقاتهها،الحكملَايلور"لَشارلزالحرب

لّايلور!.الأهليةالحروبأضِلًاغذىوالذي
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النطخل

صو!ذاعةواٍأمبركبة

.!اsأمير

فىااسيلاسي"هايلدعم

الصوم!ضدإثيوبيا

سوفدِي!ياًالمدعوم

دعمنحوال!حول

الدعمبعدالصومال

لإئيوبياالسوفييتى

السلفادورش!جدعم

الصنمردبنضد

فىالماركسيبن

الثمانعنيات

ضدالكونترادعم

المدعوميينالسانثيين

الثمانيندات.فيسوفيعتيأ

عمد؟11مباالوموغي!ا

للغربالىالمو"اموبولَو"

ريًلازفى

سافيمبي""جوناسدعم

الأنغوليةالحكومهَضد

سنهْسوفييتياًالمدعومهَ

فيوثانية1975

الثمانين!ات.

الننانع!سل!ية

.العاجوساحلسيراليونفى

معولَحالف"سيلاسي"الجيشخلع

الحربمن!دانالسوف!؟

منواحدهَإثيوبمِاتزالوماالأهلمِة؟

العالم.فيالبلادأفقر

بسببوالصوملإثبوبيادمار

الثولانهيار؟والمجاعةالحرب

الفوضىوانتشارالصومالية

الأمبركيلخدَملاخفاقٍا؟الشاملة

.1994سنةتمامأ

عشرةاثنتىاستمرتأهليهَحرب

شخص؟قطل!ألف70قتلثسنة

اليمشِيالجناحٍمو!فرق

م!لىخطرلِنثواراواغتصبت

الكاثول!كيات.تايكرِدمألاالراهبا!

وفظائعنبكاراغوافيأهلمِةحرب

دمر؟الجانبمِنكلابهاقام

اقتصادالفاسدونال!ساريون

اغوا.نمِكار

انهيار؟!االملبار"توبو"مونهب

كللَدخلمعأهليهَحربالثولة؟

مدلهَع.فقرفعليأ؟زائيرجيران

رم!مش؟!حبأيالحكومةفازت

مغالرةبعدالأهليةالحرب

وانقطاعوالكوبيبنالسوميت

امير!سافبمبي"الأممِركيهَ؟المساعدة

لَفوق؟للسلطةمتعطشحرب

شدلِدبؤس؟السكانعث!المناجم

.الكبيرةالمعثنيهَالثروةرغماليوم

المتحدةللولالِاتاالإ!جابية!نتيجة

خبريةموسيقىحفلةمنح!

1985سنةإثيوبيالعساعدة

آخرينموسدِمَيينلثمانيهَالحافز

عشرينبعدأفريقيهَلمساعدة

سنهَ.

كتاباًالأسود"الصقر"سقوطكان

ائعنِن.روفيلماً

السلفالورمناللاجئونأصبح

الكلفهَرخيصيمنازلمثبرى

الدائسات.البيو!لربات

سنةالفاسثيناليساريينخلعتم

لِمينيونالآنيوجدلهذا،،995

.فاسثون

للصصارفتنشيطيهَحوافز

.ةبرمِسوسلاوالأمبرك!ة

.فائدةبأيالتفكبرأستطيعلا
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تتمغالىالمسالمةالديمقراطيةالرأسماليةحالةوأوثّقتنطماًأكثرأكوندعوني

في8الجدولفيالمذكورةالبلادكانت،2004سنةومنذ.اليومالبلدانتلكبها

وأدق،القانونحكماحترامفي8،ه/هوأدنى،الديمقراطيةقائمةمنْ/ه15نسبةأدنى

البادرةالحرببلادمحصلاتكانتوإحصائياً،.الاقتصاديةالحريةفيه/ه22

المقاييسكلفيالناميةالبلادمنبكثيرأسوأالمؤسساتية8الجدولفيالمذكورة

السياسى،الاستقرار،الديمقراطية:2004سنةالدوليالبنكبحّائةوضعهاالىالستة

والفساد.القانونحكم،المنظمةالجودة،الحكومةفعالية

معالحالهوكما،الباردةالحربتدخلاتيخصفيماانتقاءمشكلةتوجد

الأميركيوناختارالىالبلادوكانت.الغربيالرجلمسؤوليةمنأخرىمناحي

حروباًتخوضكانت-أصلاًالفوضىمنتعانيالباردةالحربخلالفيهاالتدخل

تعانيتكونربماأو،الشيوعيةالثورةقبضةفيالوقوعوشكعلىأووتقع،آنذاك

وحيثذلك،علىوعلاوة.الأميركيالتدخلحئدونالأحوالبكلالحربمن

ماتحديدصعباًيصبح،الحالاتتلكمنالكثيرفيتدخلاالباردةالحربطرفيإن

نأتذكروالكنالبلاد.تلكإليهآلتفيماالشيوعيينأوالأميركيينخطأكانإذا

الفقيرةالبلادتكونعندمانصروأي.الباردةبالحربفزنانحنيقولونالأميركيين

فيتزالماالباردةالحربعنها(بالنيابةمزاعم)وهناكفيهاالأميركيونخاضالى

الأمورأنالتصديقالصعبمنتجعل8للجدولمتأنيةقراءةإنلها؟يرثىحالة

الأميركى.التدخلدونآسوممستكون

التدخلاتلدراسةالظاهريةالقيودعنالخروجمحاوليوأثناءذلك،رغم

النتائجلتحديدتفصيلاًأكثربشكلأخرىحالاتدراسةنحوتحولتومحصلاتها،

الأميركي.التدخلسببهاالى

غوأنيعاوا

...ي؟ضطرهنى؟رةبعراندزكبفسنيف...تن؟

1لاضود...كحظوصوءثبعدةهـدكربلاتمحىحزني

،؟ني1نبث!رمنص!ش!11رهـودزوفي

حلأمة"فتطوعة!سدة
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خلالنيكاراغوافيالكونتراحربواليساراليمينمنكلتبنّى

دعمأرغم،لليمينوبالنسبة.الكبيرةإنجازاتهماأحدأنهاعلىالثمانينيات

أخيرأ،السلطةمنالشيوعيينالساندينإخراجإلى"الحريةامقاتلى1!ريغان"11

فيناجحأنفسهاليسارورأى.الباردةالحربمنالأخيرةالأيامفينصروتحقيق

القرويينيقتلونالذينالطرقعاّطقعنريغان"11لإدارةالعسكريةالمساعدةقطع

قطحبعدنيكاراغوافيالكونتراحربانتهتماوسرعاننيكاراغوا.في

وأ،الأبطالالوطنيونبقىاليسار،نظروفي.وجيزةبفترةالمساعدات

وكان.الانتخاباتخسارةبعدطوعاًسلموهاأنإلىالسلطةفيالسانديون،

بأنهاليساريقول-الوضعمنيخصجزءأفيمامحقاًواليميناليسارمنكل

المدعومينالسانديينإناليمينويقول،تتدخلألاالمتحدةالولاياتعلىكان

اليمينولاالأميركياليسارلايكنلمذلك،وبخلاف.سيئينكانواسوفييتياً

تمنّى-لهمبالنسبةالأفضلهوماالنيكاراغويينعننيابةليقررجيداًموهلاً

مبتليةنيكاراغواوبقيتالكونترا.فوزاليمينتمنىفيماالسانديين،فوزاليسار

.11داريو11القومىشاعرهاعقودةّدعقبلوصفهاأجادالىبالمحن

كويحيكنىةدر!بمل؟بحرب

وهيقبل،منبكويلاليواشنطنفيالليبراليينأوالتدخلدعاةأحديسمعلم

وخلال.هندوراسمعالحدودقربنيكاراغوا،شرقثهالجبالفيصغيرةقرية

الكونتراوزرعتهالمركزيةالاستخباراتوكالةقدمتهأرضيلغمانفجر،الحرب

وخمسةامرأتان،رجلانشخصاً:عشرسبعةوتوفي.كويلاليفيركاببحافلة

منويبلغبيرالتا"كارلوساخوان1يدعىطفلسناًالضحاياأصغروكان.أطفال

وضعالىبالطاولةالأقاربأحاط،كويلاليفيالجنازةوقبلشهور.أربعةالعمر

وثهعةيحسدهتحيطالزهوروكاشكاأبيف.بكفنملفوفأاخوان"،1جئمانعليها

لغمٍانفجرعندماتوفيقدكان-الحضوروالدهيستطحلمو.قدميهأسفلتشتعل

أيضاالحضوربيرالتا"كارلوساخوان1والدةتستطعلمو.بالحافلةالأرضىالكونترا

.(5)حرجةحالةفينفسهالانفجارتركها-
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أميركاز11الإنسانحقوقمنظمةوتحدثت.حادثةالأبرياءقتليكنلم

والكونترا،السانديونارتكبهاالىالانتهاكاتحولالثمانينياتفيوتش"

.الأريافثنيعمداً"إرهابيةبأعمالاتقوم1الكونتراأنإلىأشارتلكنها

وكالةلهاتقدمهاالىالأرضيةالألغامزرعتلكالارهابحملةوتضمنت

يدفعأنالكونمراتنظيموأراد.المدنيينلحياةاعتباردونالمركزيةالاستخبارات

غيروأنهمالحربعليهمفرضواقدكانواالسانديينبأنللاعتقادالقروين

؟الأرياففيبعيدةالعنيفةالكونتراأعمالكلتكنلمو.حمايتهمعلىقادرين

المعلمونفيهم.ممنبالسانديين،علاقةلهمدنيأيمباشرةيعدمونوكانوا

.القهوةحبوبجىوعمال

فيالتعاونيةالجمعياتاجتياحالعسكريةالكونتراانتصاراتلائحةتضمنت

الكفاية،فيه.ممابعيدونالعدوجنودإنجواسيسهملهميقولأنبعدالأرياف

11ديلغادوإينز11ويتذكر.المنازلعلىرشاشاتهممنالناريطلقونوكانوا

:1983/ديسمبرالأولكانون،8فيكويلاليفيالتعاونيةالجمعيةعلىالهجوم

أعناقهم.الكونتراوذبح،الذخيرةمنهمنفدتعندماحتفهمالناسالقي1

واقتلعواالسرير.تحتالمختبئينالأطفالوقتلواالمنازلأحدداخلالناروفتحوا

.(6)ازائراطبيبعيى

بحاجةولكنهاالكونترا،ترتكبهاالىبالفظائعتعرفالأميركيةالادارةكانت

أمن11يهددالذيالمتصاعد"االخطر11وجهفيللوقوفالقضلةلهؤلاءنفسهالوقتفي

تعدادهالبالغالشعبذلكيستطعكيفالرئيصىيحددلمو.(7)ااالمتحدةالولايات

أقوىتهديدسنوياًراjً.)420الاجاليالفرددخليتعدىولانسمةمليون3.4

الحيويةالبحريةالكاريبىخطوط"ايقطعونربماأنهمذكرأنهرغم،لمالعافيدولة

.(8)(؟بحريةطراداتيقاتلونمعدمون)شيوعيونلنا"

فيجيرانهامعتتعاطفالمفجوعةبيرالتا"كارلوساخوان1الرضيععائلةكانت

التابعونالحكوميونالأمنعملاءاعتقل،الحربوخلالاغاليانو".1عائلة،كويلالي

فيالعائلةمنزلمن"كاتالينو"االمدعوالبكر"غاليانو"عائلةابنالسانديةللحكومة

سنواتخلالالوحيدالاختفاءهذايكنولمأبداً.مجددأأحديرهولم.كويلالي
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والأوروبي،الأميركياليساربأفكارالمتأثرين،السانديونواستثمر.السانديينحكم

وفيما.ئهاليةوكوريةسوفييتية،كوبية.كلساعدة،الحكوميةالأمنأجهزةفيكثراً

لدىكانسري،شرطىثلاكائةحوالىاسوموزا"1السابقالطاغيةلدىكان

.(9)آلافثلأنةمنأكثرالساندببن

عائلةتحبسيرنا"(لينين11نفسهيدعورئيسها)كانالأمنأجهزةتكنلم

معظموأصبحالكونترا.معأفرادهامنالكثيرلتعاطفنظراًكويلاليفي"غاليانو"

قاتلالذيغاليانو"،افرانشيسكو1اعتقالبعدالكونترامعمتعاطفينالعشيرةأفراد

معروفسحنفيوتعذيبهالأمنأجهزةقبلمناسوموزا"،1ضدالسانديينمع

زوجتهيغتصبونمحتحزيهمنمجموعةشاهدأنبعدوإخصائهلا-بيريرا،باسم

شخصا30.865ًبينغاليانو"و"كاتالينوبيرالتا"كارلوساخوان1وكانجماعياً.

.(،الكونترا)ْحربخلالنيكاراغوافيتوفوا

صفوفمنبرتزقةكانتالكونترابأنالأميركياليسارأسطورةبخلاف

ذلككان،المركزيةالاستخباراتوكالةبإمرةتعملالسابقينالوطىالحرس

الذيالعنف)رغمالشرقيةالشماليةالجبالفيواسعشبىبدعميتمتعالتنظيم

السكانمشاكلكانت،الأرضملكيةإلىوبالإضافة.(المدنيينضدمارسوه

جيدة)طريقةالحكومةإلىرخيصةبأسعاروالماشيةللحبوبقسريبيعتتضمن

،(المدنفينفوذأالأكثرالسكانأولئكإلىالرخيصالطعامتدفقاستمرارلضمان

)علامةمتوفرةتكنلمالىالمقننةالسلععلىللحصولطويلةطوابيرفيوانتظارهم

(ءمكانكلفيالسوفييتئةالاقتصادأنظمة

جعلتالمركزيةالاستخباراتوكالةبأنمحقاًاليساركان،الأحوالبكل

نعمةةكاّتفلابالأسلحةالتنطماتتلكمثلتزويديكنولمسوءاً.أكثرسيئاًوضعاً

وكالةجعلتهمفقدالكونترا،مؤسسيلأحدووفقاًنيكاراغوا.شعبعلى

ودربتنيكاراغوا".فيكبيرضررإحداثعلى"قادرينالمركزيةالاسضخبارات

عملياتتنفيذ،العصاباتاحرب1علىالكونتراالمركزيةالاستخباراتوكالة

،الهاونمدافع،الرشاشات،الهجوميةالبنادق...واستعمالالتدمير،،التخريب

ذلكالمركزيةالاستخباراتوكالةوحققت."الألغام...و،اليدويةالقنابلقاذفات
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شيئاَويقولالبلد،اسمبلفظيخطئكان"كيسيويليام11؟نذاكمديرهاأنرغم

خلعتستطعالا1ةلهيقولكانالذىمعاونهضحكيثيرمما،1اانيكاواوا1منقريباً

.(؟")اااعهإلفظيمكنكلابلدحكومة

:الجبالنيالحقيقةالوسطىلأميركا"ريغانرونالد11الرئيسةيْورتعكسلم

ينبغي،والديمقراطيةالحريةأفكارفيتدريجياَنمواًستشهدالقرنهذابقيةكانت"إذا

منالجماعيةالهحرةومنذ...الديمقراطيةتحقيقحملةلمساعدةالإجراءاتنتخذأن

المقاومة-الحريةلنيلويكافحونيضحونالذينأولئكعنالمؤرخونكتبمصر،

العالميةالحربخلالوارسوتمرد،الباستيلاجتياح،سبارتكوسثورةثرموبايلى،في

.((2)الثانية

فقطالسانديينعلىالحربشنعلىللموافقةالنوابمجلمى"ريغان"دفع

حئالنوابمجلسوأقر.بالأسلحةالسلفادورفيالماركسيينالمقاتلينتزويدلإيقاف

المساعداتتقديممنعتاليالسريةالمعونةفاتورةعلىابولاند"(1)تعديلتعديلأ

المساعدةالنوابمجلسمنحوهكذانيكاراغوا".حكومةخلعأجلامن1الأميركية

نيكاراغوا"3،(.حكومةخلعهدفهاكانالىللكونترا،

وبعد.الأميركلالنوابمجلسفيالكونترامسألةيصبغالمزدوجالكلاماستمر

تسويةإلىالشيوخمجلستوصلالكونترا،مساعدةحولمستفيضسياسىنقايق

لكلمةالمبدعالمشرعينتعريفوكانللكونترا."الإنسانيةالمساعدة11حول

هذهأن"اطالما،الاتصالاتوجهازالمروحيات،الشاحناتيتضمنإنسانية"11

.11بالوفاةالتسببأوبليغةجسديةأضرارلاحداثلمعَتسُتلاالمعدات

منللكثيرمصدرأالرائعكتابهكانالذي،"هورتونالين1للمؤلفوفقاً

وكان.التعاونيةللمزارعمكانأكويلاليتكنلمهنا،كويلاليعنالمذكورةالمعلومات

الدفاعميليشياتإلىللانضمامالجبالمنالقروينتوطينعلىعملواقدالسانديون

1986تموز/يوليو28وفي.((4)الوديانفيالسانديةالتعاونيةالمزارعحمايةالمكلفةالذاتي

نأبعدالأنهارأحدوديانفيتعاونيةمزرعةالكونتراقواتمنأربعونهاجم،

،أطفالثلاثةبينهم،مقيمينستةولهَتلوا.مهمةفيبعيدالجيشبأنمعلومةوصلتهم

قطع،الإنسانيةالمبادراتمنالنوعهذاعلىفعلردةوفيوعشرفى.حمسةوجرحوا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الؤبيالرملمسوًولول358َ

مشعلقةالقطعأسبابنت.1987سنةالكونتراعنأضراًالمعونةالنوابمجلس

الكونترا.سلوكسوءمنهاأكئر-كونتراإيرانفضيحةفيريغان"11إدارةسلوكبسوء

من)بدعملنيكاراغواسلامخطة"أرياس"أوسكاركوستاريكارئيسوضع

ووافق.للسلامنوبلجائزةعليهاوتلقى،(الوسطىأميركافيآخرينرؤساء

معاعتقدواوالىكيممقراطية،انتخاباتإجراءعلى،الخطةمنكجزءالسانديون،

بها.سيفوزونأنهممحايديندوليينمراقبين

الطفوليةللاشتراكيةمؤيدينيكونوالمكويلاليوأهلٍنيكاراغواشعبلكن

حصلت،1995/فبرايرشباط25انتخاباتوفيأبدا.أوزارهاتضعلاالىوالحرب

الصراعفيشهيدأرملةتشامورو"،دىباريوس"فيولتاالمتحدةالمعارضةمرشحة

لمالذيأورتيغا"دانييل11ضدالناخبينأصواتمنه/ه55علىاسوموزا"،1ضد

فقط.،لهه/هعلىسوىيحصل

طحرببط!مكويلاى

بينمدنيةعائلةوألفالكونترافيسابقمقاتلعائلةخمسمائةحوالىعادت

منظمةوقدمت.هندوراسفيمخيمهممنكويلاليإلى1990/سبتمبروأيلولويام/رايأ

الأدواتالمطخ،أوافيمثل،السابقينالكونترالمقاتلىالمساعدةبعضالأميركيةالدول

الكونترامقاتلوووجددولاراً.عسينمننقديةودفعاتالزنكأسطح،المنزلية

كويلالي،فيقاحلةأصبحتقدالأرضثلثوحوالىمدمرةالتحتيةالبنيةالسابقون

منشخص300الحربوقتلتهم.ارتكبوهماإلىجزئياًذلكسببويعود

أجريتدراسةوفي.معوقينون185وأصبح.ويتيمأرملة900وتركت،كويلالي

وبانتظامالحليبيشربونكويلاليسكانمنه/ه23سوىهناكيكنلم،1991سنة

مكتظةمنازلفيمنهمه/ه70يعيشفيما،اللحممننوعأييأكلونمنهمه/ه30

السكاننصفمنكثروكاننفسها(.الغرفةفيصينامونأشخا،0إلى4)حوالى

.(15)طقفالأطفالنصفسوىالمدارسإلىيذهبولا،أميينالعاشرةسنفوقتقرل!اً

تظهرلمو.السابقينالكونترالمقاتلىأراضٍمنحفيبوعدها"تشامورو"تفلم

،السابقونالمقاتلونوتولى.السابقينحلفائهامشكلةبحلاهتمامأالمتحدةالولايات
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لمقاتلىعائلة25اجتاحتكويلالي،وفي.بأيديهمالأمورزمام،الخاصةبطريقتهم

إنهموقالوا،أ991/فبرايرشباط18فيالتعاونيةباناليمزرعةأراضىسابقينكونترا

تسريحعندالحكومةبهاوعدتهمقدكانتاليالأرضقطععلىالحصوليريدون

مجموعتينبينمواجهةهناكوكانت،التعاونيةالمزرعةأعضاءلهموتصدىالجنود.

واستمر،للمشكلةحلدونسنواتومرت.بالسكاكينالمزودينالفلاحينمن

قروضعلىالحصوليستطعواولم.للأرضاحتلالهمفيالسابقونالكونترامقاتلو

الذينالتعاونيةالمزرعةأفراديحصللمو.ملكيةسنداتبحوزتهمليسلأنهمصرفية

.(!6)تعويضأيعلىالسابقينالكونترامقاتليلصالحأراضيهمفقدوا

وتنافسوطى.نطاقعلىالشائكةالأرضمشكلةعلىالحادثةتلكتدل

،السابقونالكونترامقاتلو،التعاونيةالمزارعأعضاء،الثورةقبلالأرضمالكو

هولاء،أيمنالأرضاشترواقدكانواالذينوالمضاربون،السابقونالسانديون

أكثرالأمورتعقيدفي"تشامورو"حكومةوساهمتنفسها.الأراضيقطحعلى

،السابقونالكونترامقاتلووحمل.الأراضيلاصلاحالخاصبرنامجهاباعتمادها

مناطقبعضفيمجددأالسلاح،المجموعتينمنحئومزيجالسابقونالسانديون

بأنهالوضعذلك2003سنةالدوليالنقدصندوقولخص.للأرضطلبأالريف

هويةلتحديدواضحةلية1غيابظلوفي.(17)ااالملكيةلحقوقمناسبةغيراحماية1

السلطة.الجديدةالحكومةتوليبعدبقوةالزراعيالانتاجينشطلم،الأرضمالك

لمأنهإلاضعيفاً،الثورةبعدماحقبةفينيكاراغوافيالاقتصاديالنموكان

.(30الشكل)انظرالسانديننأيامكانكماكارثياًالأقلعلىيكن

الكبيرةالماليةالمساعداترغماقتصادهاعافيةاستعادةفينيكاراغوافشلت

دخلمنلهو/ه5إلىالمساعداتحجموصل:التسعينياتخلالعليهاحصلتالى

الدوليانوالبخكالنقدصندوقعرضj.1999-1990الفترةخلالنيكاراغوا

قدالموسساتتلك)كانتمساعدقمأخرىمرةالبينيةالأصركيالتنميةومصرف

الدوليا!خكيضير-الكبيرهَالأميركيةللضغوطنظراًالثمانينياتبدايةفيانسحبت

والسياشيةالاقتصاديةالفوضى11بالأميركيوالتدخلالسيءالساندينحكمإلى

.(1"(الأالثمانينياتفي
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لآ*!ح
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!!!!م!ك!!!!!ه!!ال!*!68د"ثو***5دهـو!و!كى9!و!ي*كو*"لإ**ممو*!لى*

.2002-1950نيكاراضا،فيلهفرددخل.30الشكل

نيكاراغوافيالشعبوكان.الفوضىمنتعانينيكاراغوافيالسياساتبقيت

و"أرنولدوتشامورو""فيوليتاالساندينن،حكمبعدرئيسينأولعهدفييقول

واستغرققديساً؟"سوموزا"الجعلسنةعشرةاثنىالسانديوناستغرق11:"أليمان

يستغرقولم؟قديسينالسانديينمنلتجعلفقطسنواتعس"فيوليتا"منالأمر

.(19)ااقديسة"فيوليتا"ليجعلفقطسنتينسوى"أليمان11

ووضعاتشامورو".1أمامرئاسيةانتخاباتحملىأورتيغا""دانييلخسر

فسادفضائحفيلتورطهالسجنفي"أليمان"سلفه"بولانوس"إنريكهالحاليالرئيس

اضعف1هىنيكاراغوامشكلةإن3200سنةالدوليالنقدصندوقوقال.كبيرة

.(2ْ)"اعانالقطاعفاعليةو"عدم"القانونوسيادةالحكم

نسواأنهمإلا،الإرهابعلىالحربفيالجديدةالتدخلاتالأميركيونيتابع

.الباردةالحربمواجهاتأشهرمنواحدةعليهاوقعتالىضرألاًامامت

أنخو"

كبحدفىوكلاجن!نكعهجور"ث!زلي!دكحرى؟جمهذهفىكموتيعددكم
؟تص!؟تل"!ن!عمبطكككلفيتثرغدم!؟؟د!ث؟ةننشمكوكطنلاتكمبور"

كع!جز.بضببلأضب،؟شي،ق!مكبمسدتب!وكمدمرة

.(21نجهنهـلأ!ا1لألهقثيكروي!س
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فيأنغولافيوقعتالىبالنيابةالمواجهةحولقلقهعنكيسنحر""هخريعبر

والأميركيينالسوفييتمنكلفيهادعموالى،1975/ديصمبرالأولكانون

فيينجحونالسوفييتيرونعندماالأفارقةفعلبردةفعلأأهتم11:مستقلةحركات

لمإذا11:لأنفسهمعندهاالأوروبيونيقولوقدشيئاَ.نفعلأندونمرادهمتحقيق

عنونتج.(22)اا؟أوروبةعنالدفاعيستطعونكيفبلواندا،الإمساكيستطعوا

منوأوروبةأفريقيةبإنقاذتقومالىأصركاععةحولالخياليةالأفكارتلكمثل

أنغولا.فيالفوضىمنعقودالشيوعية

يمل!ئ;\خبر!نث؟كنى؟لابيض؟ثرجل

لوانداوكانتبعيد.زمنإلىالأوروبى.ممخلّصهاالمأساويةأنغولاعلاقةتعود

تحولهامنطويلوقتقبلعشر،السادسالقرنبدايةمنذللبرتغاليينرقيقمرفأ

البرتغاليونوأرسل.الباردةالحربفيمواجهةخطإلىالعشرينالقرنخلال

هولاءشحنثم،الأفارقةالوسطاءمنالرقيقلشراءالداخلإلىلواندامنالنخاسين

إلىكوبافيالرقيقهولاءمنالمنحدرينبعض)عادوكوبا.البرازيلإلىالرقيق

فيللقتالالاستطلاعية"كاسترو"قوةمنجزءاًوكانوا،قىونأربعبعدأنغولا

.(الباردةالحرب

والذيمبوندو،شعبعشرالسادسالقرنىِفالبرتغاليينضحاياأولكان

للاستقلالطلباَحاربواالذينالماركسيينالمقاتلينالعشرينالقرنأواخرفيدعم

كان4عشرالئامنالقرنوبحلولأنغولا"ا.لتحريرالشعبيةالحركة"ارايةتحت

استعبادوبدأواللانالتو،المسمّاة،الداخليةأنغولاسهولإلىوصلواقدالبرتغاليون

استقلاللتحقيقالوطىالاتحاد11قاعدةبعدفيماأضحىالذياوفمبوندو،شعب

فيرجالأالساحلعلىالقلةالبرتغاليونالسكانوكان.(23)ااالكاملأنغولا

القرنأواخروفيمستيكو.يدعىمختلطعرقكالعادةذلكعنونتج،معظمهم

وتتعلمدينيةمدارسإلىتذهبالأفارقةمنصغيرةمجموعةكانتعشر،التاسع

منكلولعبآسيميلارو.يدعونهولاءوكان.بطلاتةبالبرتغاليةالحدشا

وتجار.حكوميينمسؤولينبصفةالمستعمرةىِفقيادياًدوراَوأسيميلادوالمستيكو
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الحدوقررواالعشرينياتفي(راءهمالبرتغاليونغيرقدكان،الأحوالبكل

واعتبرت.البرتغاليينالمستوطنينلصالح،الحكومةفيالأفارقةدورمنكثراَ

أنغولا،1968]1932سنىبينسالازار"أنطونيو11الطاغيةبقيادة،البرتغال

برتغاليمستوطنلكلالمساعداتوقدمتالبحار،وراءماأراضيهامنجزءأ

العرض،السابقينالمدانينمثل،المجتمعحثالةوقبلت.هناكإلىينتقلأبيض

أسيميلادوتطورعلىنرضهاتمالىالقيودوتفسررغريد/رو.يدعونوأضحوا

المجموعتينتلكقيادةسببدغريدافىولصالحوالاجتماعيالاقتصافىيومستيكو

منكلوأنشأت.البرتغاليينضدللاستعمارالمناهضالمسلحللعصيان

لتحريرالشعبيةالحركه11َالعرقيةمبوندومجموعةجانبإلىومستيكوأسيميلادو

.11أنغولا

انتهاكاتتصاعدأدىوقد.مختلفةالبرتغالمِننمعاوفمبوندوشعبقصة

الرقيقتجارةاستمرارتضمنتوالىللانالتو،فياوفمبوندوأراضيعلىالبيض

معحبينالبيضالمستوطنونوكان.المجموعتينبينتوتراتظهورإلىأنغولا،داخل

1800إلى900)قدمآلافستةإلىثلألةارتفاععلىالمعتدللمناخهل!لبلانالتو

إلىعرضىحادثوأدّى."الدائمالربيعافصل1المستوطنينأحددعاهوالذيمتر(،

وكان.إ902سنةالبرتغاليينضدالنطاقالواسعةاوفمبوندوثورةشرارةاندلاع

وبالتالي،الاستعماريةالمؤسسةمن%جزومستيكوأسيميلادويروناوفمبوندو

فيموجودةأفريقيةقواتمنبالاستفادة،البرتغاليونواسشطاعالعدو.منجزءاً

قادةوعاقبواشهور،بضعةغضونفيالثورةقمعأنغولا،منأخرىمناطق

سافمى"اساكيتا1الملكيالمستشارالمنفيينأولئكأحدوكان.بالنفياوفمبوندو

الأهليةالحربخلاللاوفمبوندوقائدأسافمى"اجوناس1حفيدهأضحىالذي

.2002-1975الأنغولية

وأصبح،العشرينالقرنخلالذلكبعدالمواقعوافمبوندومصتيكوتبادل

مزارعفيالعملعلىاوفمبوندوووافق.لهمخاضعاًوالثانيللبرتغاليينمعادياًالأول

ذلك.المحليونالسكانرفضعندمامبوندوأرضفيالبيضيمتلكهاالىالبن

.(24اوفمبوندو)شعبوأسيميلادومستيكومبوندو،وازدرى
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،1959سنهَتأسستالىأنغولا،لتحريرالشعبيةللحركةقائدأولكان

أسيميلادوالثانيالقائدوكانوشاعر.مثقفمستيكووهوأندريد"ادى"اماريوم

.1975سنةالمستقلةلأنغولارئيسأولأصبحالذينيتو""أوغستينويدعىوشاعر

،الاستقلالأخرىأفريقيةمستعمراتالأوروبيةالقوىفيهمنحتالذيالوقتوفي

الشعبيةالحركةأطلقتوهكذا.مستعمرةأنغولاتبقىأنعلىالبرتغالأصرت

لنيلعصاباتحربالكاملأنغولااستقلاللتحقيقالوطىوالاتحادأنغولالتحرير

.1961سنةبتمردبدأتوالى،الستينياتفيالاستقلال

حمس(خرفيجاءتأنغولافيالأبيضالاستيطانمنموجةأكبرأنالمفارقة

الاستقلالحئالثانيةالعالميةالحربنهايةمن،المستعمرةوجودمنسنةوعضرين

كبرةفوائدالثانيةالعالميةالحرببعدالمرتفعةالبنأسعاروجلبت.1975سنة

وبحلول.الداخلفيالبنمزارعمنالمزيدأقامواالذ!نالجدد،البيضللمستوطنين

Lsسنة c1975السكانمنه/ه5يعادلماأنغولا،فيأبيض335.000هناكن.

الشركاتمالكىالتجارين،المزارعينالاقتصاد،مدراءمعظمالبيضوشكّل

.(25)والفنيين

يأفيحدثمماأكثرمستوطناتهتفكيكأثناءعارمةبفوضىالمستعمرتسبب

سنةالبرتغالفيالحكمإلىاشتراكيةحكومةمجيءوبعد.أخرىأفريقيةمستعمرة

الىالحركاتوترك،أممكانإلىبسرعةأنغولافيالسلطةالمستعمرسلم41975

البرتغالإلىعائدةالبيضاءالجاليةوهربتبينها.فيماتتقاتلالعصاباتحربشنت

التأثيراتنتيجةأبداًعافيتهاأنغولاتستعدولم.الأنغوليالاقتصادشللإلىأدىمما

الجماعية.المستوطضينوهجرةالأهليةللحربالمضاعفة

،975؟لاهثيةثحرب

وأالسلطةفيالاشتراكعلىالثلألةالأنغوليةالفصالًلقادةاتفاقعدمكان

،975سنةأنغولافيالأهليةالحرباندلاعفيالمباشرالسببعامةانتخاباتإجراء

الوطىالاتحادوقائدنيتو"،"أوغستينوأنغولالتحريرالشعبيةالحركةقائدوقرر.

قاد)الذيروبيرتو"و"هولدنسافيجى"،اجوناس1الكاملأنغولااستقلاللضحقيق
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جماعةمنأساسأأعضاءهاجندت-أنغولالتحريرالوطنيةالجبهةتدعىحركة

البلاد.علىللسيطرةالاقم!ال-(الشمالفيالعرقيةباكونغو

اللاحقةالأهليةالحربوأصبحتبيف.رعاةوثلاثة،أنغوليينقادةثلائة

أنغولا.فيأفريقيينوالجنوبالأميركيين،السوفييتتدخلبسببفتكاًأكثر

الأسلحة.منهائلةبكمياتأنغولالتحريرالشعبيةالحركةالسوفييتوزؤد

السلاحمي!دقتالسوفييتيةالأسلحةتدفقعلىالمعتادالأميركلالفعلردوكان

أحدأنالأميركيينيزعجولم.السوفييتيدعمهااليالفئةيقاتلمنلكل

بنفسهسعىقد-اسافيمىااجوناس1-تدعمهمالذينالمحاربينأولئك

الشمالية،كوريا،الشرقيةأوروبةزارعندماالشيوعييندعمعلىللحصول

إلىتموزايوليومنالصينفيوبقى.(26)،965سنةوالصينالشماليةفيتنام

عشرأحدمعهناكالعصاباتحربعلىوتدرب،،965/نوفمبرالثانيتشرين

وقام.(27)("الصينعشرأحد11باسملاحقاً)عُرفواالوطىالاتحادفي؟خرعضواً

للقائدالولاءأهمهاوكان،حركتهإلىالماويةلممعابعضبإدخاللاحقأ

رؤيةوفي.(الكادحةالطبقةيمثلاسافيمى"1)كان.الكادحةالطبقةوديكتاتورية

1975سنةالماوياسافيمى"1!الأميركيالدعمكان،للعالم"كيسنجر"

عنبعيداً"عديدةبلادفيالخارجيةالسياساتفيكاملاتحول1لمنعضرورياً

الولاياتلأمنالوقت.ممروررئيسيأ"تهديداًسيشكلوالذيأميركا،معتحالفاتها

.(28)االمتحد"ا

القائدأيضأالشماليةوكوريارومانيا،الصينمثلالشيوعيةالدولدعصت

الجبهةأنذلكرغما"كيسنجر"واعتبرروبيرتو"."اهولدن،الثالثالأنغولي

وقرر،"للغربالمواليالفصيل11هىروبيرتو"11بقيادةأنغولالتحريرالشعبية

منأنغولالتحريرالشعبيةالجبهةوستختفى.(29)هلالسريالدعممعظمتوجيه

مناصريهامعظمانضماممع،الأهليةالحربخسارتهابعدالتاريخمسرح

يقدمهالذيالدعمحجموكانأنغولا.لتحريرالشعبيةالحركةإلىالسابقين

مليون64إلىيصلالشعبيةوالجبهةالوطىالاتحادمنلكلالأميركيون

المركزيةالاستخباراتوكالةفيأنغولاعملمجموعةرئيسواعترف.(3دولار)ْ
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البرنامجخطأاكانا:التقليدىالمخططضعف.مموطنلاحقأ"ستوكويلاجون1

بعمليةنقوموكنا.الأنغوليوالداخلحلفائناحولالمعلوماتنقصالفادح

معلوماتعنهمانملكنكنلماللتينأنغوليتينتحريرحركىلدعمكبرةسرية

للشؤونالأميركيةالخارجيةلوزيرمتعاقبانمعاونانوتكهن.(3،)ااموثوقة

عزلهماأنإلا"كيسنجر"منكانوماأنغولا؟فيالسريالعملفشلالأنريعَية

.منصبيهما)23(من

الوقتفيلوانداالعاصمةعلىأنغولالتحريرالشعبيةالحركةسيطرت

c1975/نوفمبرالثانيتشرين10فيرحمياًالبرتغالفيهانسحبتالذينفسه

ينتمونالذينا"المتمردين"تقاتللأنغولااشرعية"1حكومةنفسهاأعلنتولهذا

الدولمنالكثيرتقّدصوأنغولا.لتحريرالشعبيةوالجبهةالوطىالاتحادإلى

علىأنغولالتحريرالشعبيةبالحركةواعترفتالتمثيليةهذهلمالعاحولالساذجة

أنغولاا،.احكومة1أنها

جنوبتدخلتحالماأنغولالتحريرالشعبيةللجبهةدعمهاالصينسحبت

جنوبوغزتأنغولا.لتحريرالشعبيةللحركةالمعارضةالفصائلجانبإلىأفريقية

الوطىالاتحادمنبدعم1975/أمحعوبرالأولتشرينفيناميبيامنأنغولاأفريقية

الشعبيةالحركةمبكروقتفيكوباودعمت؟الكاملأنغولااستقلاللتحقيق

الجبهةوحاولت.،975/نوفمبرالثانيتشرينفيقواتبإرسالأنغولالتحرير

لكن،الاستقلالقبلالعاصمةإلىالوصولياسً!بشكلأنغولالتحريرالشعبية

الصواريخقاذفاتباستعمالصدّتهاالكوبيةوالقواتأنغولالتحريرالشعبيةالحركة

.11ستاليندوات111بإسمالمعروفةالسوفييتية

الشعبيةوالجبهةالوطىللاتحادالسريالأميركيالدعمعنأنباءتسربت

'1975Uسنةأواخر cالمساعداتم!قتيمنعقانونإقرارعلىالنوابمجلسحض

يكنلمو"كلارك"(."تعديلالأنغوليةالسياسيةللفصائلالأميركيةالعسكرية

ولهذا،وحدهمالوطىالاتحاددعمعبءبتحملراغبينالجنوبيونالأفريقيون

قواعدإلىوانسحب1975سنةالأهليةالحربالوطىالاتحادوخسرانسحبوا)33(.

(خر.يومفيليقاتل،الريفيةاوفمبوندو
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ماباعتالى،السابقةالشيوعيةالكتلةكانالوطىالاتحادلأسلحةالرئيسيالمصدر

.الباردةالحربنهايةبعدحاجتهاعنيفيض

منه/ه7)أنغولمط750.000مقتلإلىوأدت،الأهليةالحربفصولتتابعت

وقتبعدأخيراَأنغولافيالسلاموحل.(43)صخشمليون4.1وتشريد(السكان

فيالشعبيةالحركةقواتقتلتعندماها،الاهتمامعنالغربتوقفمنطويل

/فبرايرشباط22فيسافيمى"اجوناس1زماننامنالحقيقيالبطلذلكالمعركة

الاقتصادالأهليةوالحربالداخليةالإدارةسوء،الخارجيالتدخلمزيجترك

لموسافيبى".اجوناس1معالأرض)08،سم(تحتأقدامستةعمقعلىالأنغولي

فيالجديدةالنفطيةللاكتشافاتنظراَالتصديرعائداتفيالطفرةحئتساعد

لتحريرالشعبيةالحركةاعتمادوساهم.(31الشكل)انظرلعافيتهالاقتصاداسضعادة

الكارثة.وقوعىِفالسوفييىالمركزيللتخططأنغولا

عداتقرلصأشىءأيتصدرولا،الغذائيةالمساعداتعلىاليومأنغولاتعتمد

دافعت،الأهليةالحربوخلال؟الحكومةعننيابةالغربيةالشركاتلانستخرجهالنفط

الاتحادمتمرديهجماتضدالأميركيةالنفطشركاتآبارعنالكوبيةالقوات

وأسنواتلعشربالكهرباءالأقاليمعواصمتنعملموأصركياَ(.المدعومالوطى

معدلأعلىثالثوهو،الخامسةسنبلوغهمقبلالأطفالمنه/ه26ويموت.(44)ديزت

.(46)بسرعةينتضروهو،البالغينالسكانمنه/ه5.5الإيدزوأصاب.(45)لمالعافي

aئهطكيت!ن؟كنىبدوليء!نب

لإرساءالأصركيةالجهودفيالباردةالحربأمميةفيسابقةتجربةتتجسد

المتحدةالولاياتوتدخلت.الأميركيتينفيالمتمردةالجمهورياتفيالاستقرار

الديمقراطيةلنشرالوسطىوأميركاالكاريصى،المكسيكفيمباشربشكلعسكرياَ

قصفوبعد.العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخرفيالحرةوالأسواق

:ااويلسونودرو11قال،19،6سنةالمكسيكيةالثورةخلالبالقنابلفيراكروز

.(47)االلبشريةخدمةالمكسيكإلىالمتحدةالولاياتذهبتقد"كانت
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التصد!ر.وعائدات!فرددخل؟لضلا:.31ألشكل

ميراثترككيف4الفصلويناقشذلك.على(خرصارخأمثالاْهاتيتعد

استقرارعدمفيوساهم،هاتيقيوالسودالخلاسيينبينحادأانقساماًالرقيق

جهاتالطرفاندعاعشر،التاسعالقرنوخلالالأبد.إلىالهايتيةالسياسات

،الأميركيونوكان.المنافسينعلىالتغلبىِفلمساعدتهماللتدخلخارجية

مصالحلحمايةكانتطريقةبأيللتدخلدائماًمتلهفينوالألمانالبريطانيون

الأميركيةالبحريةاسفن1:أنثهيدتا"اهانز1المؤرخولاحظ.التجاريةمواطنيهم

،،857السنواتفي"الأميركيينوأملاكحياةاحماية1!الهايتيةالموانئزارت

c1905 c1904 c1903 c1902 c1892 c1888 c1876 c1869 c1868 c1859

.(48)3911,1و9061،9071،1908،9091،1191،2911

سنةمنهايىالرحلاتتلككلمنالمتعبةالمتحدةالولاياتاحتلتوأخيراً،

ا"حميدليالدركلقائدوفقاًهاتيفيالثانيالاستعمارأسيادنlS?.1934إلى1915

ونسعىوصايتناتحتالهايتيونوكان...كبيرةممتلكاتعلىوصياء111:ابوتلرا

الوقائع،معمتناقضاَهذاالرعايةموقفوكان.(49)الهمائريةمنتجةممتلكاتلتطوير

بكثيرثقافياً"أعلىكانتالخلاسيةالهايتيةالنخبةأنإلىمثلاًالصحفيينأحدويشير
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"ن!غيرو!يدة2؟س!كيمبيجون!س

رئيساًا"ريغان"أصبحأنبعدالباردةالحربخلالمجدداًأنغولابرزت

الىالأنظمةيقاتلونالذينللمتمردينالمساعدةتقدهـيموقررالمتحدةللولايات

"تشيستر،أفريقيةإلىريغان"11مبعوثوقالريغان"(.11)عقيدةالسوفييتيدعمها

رسالةعنالأفريقيةالنسخةاستكون1ااسافيجىا1!المقدمةالمساعدةإنكروكر"،

تزويدكانهذا،الباردةالحربلمخططووفقاً.(34)ااااريغان11برئاسةأميركا"+اعودة1

الأميركيينيمنحلأنه"خاصةأهمية11يمثلالأرضيةبالألغامالوطىوالاتحاد"اسافيمى"

.(35)اامعنوينصرالنصر،تحقيقمنهانطلاقايستطيعون"مكاناً

الدعم،الباردةالحربحلقاتأغربمنواحدةفيريغان"،11إدارةقدمت

الوطىالاتحادنيكاراغوا،فيالكونتراجمعتالى"الدوليةالديمقراطية11تدعىلمنظمة

ضدوالمتمردينأفغانستانفيالإسلاميينالمجاهدين،الكاملأنغولااستقلاللتحقيق

جامبا،فيالمختلفةالجماعاتتلكعنممثلونوالتقىكمبوفىيا)63(.فيالحكومة

إلىالجماعاتتلكافتقارنlSj.1985صيفخلالأنغولا،فياسافيجى"1قاعدة

الحمرالخميرمعتحالفدَهلكانالذيالكمبوديالتنظيممعبروزاًأكثرالديمقراطية

تدعمهالذيالكمبوديالنظاملقتال-الجماعيةالإبادةجرائممرتبهى-

أيضاً.،الأخرىالجماعاتعلىالديمقراطيةصفةطلاقممكناًاٍيكنولم.(37)فيتنام

وتاريخناروحنافيشىءاهناك8198:1سنة"االدوليةالديمقراطية11عنريغان"11وقال

أشقاؤناهميقاومونالذينأولئكوإنمعاركناتلكإننقوليجعلنا

.(38)ااوشقيقاتنا

وكان.للعفة"هيلتوناباري!ع!1عملتمابقدرللديمقراطيةاسافيجى"1عمل

زوجينحرقذلكويتضمن،المعارضينقتل(،):الآتيةالموثقةبالأحداثملطخاً

ليتخذهمالأجانبالاغاثةعمالاختطاف(2)؟الموتحئالثلاثةوأطفالهما

اليونيسيفقافلاتعلىالهجوممثل،حربكسلاحالتجويعاستعمال(3)،رهائن

نظامإنشاء(4)و،الجائعينللضحاياالطعامتنقلالىالكاثوليكيةالإغاثةوخدمات

.(39)(رتبة)الأعلىفيلهوا"ميس"أو!لالكاملةالطاعةوطلبالعمياءالتبعية
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/فبرايرشباط،فيالمتحدةالأممفيريغان"11ممثلكيرباتريك"،اجان1وصف

c1986"واستقبلزمننا".فيالقلاثلالحقيقيينالأبطالأحد"ا:بأفاسافيجي

الأميركيالدعمإنوقال0986سنةالأبيضالبيتفيسافيجى"ريغانرونالد11

تعاطفعلىويحصل،العالميذهلانصر1تحقيقمنالوطىالاتحادسيمكّن

.(4ْ)ااالحريةأجلمنيحاربونالذينلأولئكالأخرىالدولمنكبيرينومساعدة

بتدفقحمحمما،"كلارك"تعديلإلغاءإلىالنوابمجلسريغان"11إدارةدفعت

الدافع:كروكر""تشيستروفسرأنغولا.فيالحربأمراءإلىالعسكريةالمساعدات

هافانا،موسكوإلى-مفيدة-إشارةوسيرسل.نواجههالذيالتوازنالإلغاء"غئر

لتحقيقكغطاءدبلوماسيتنامنالاستفادةفياستمرواإذاخياراتلدينابأنولواندا

الآنولدينا.الثمنبرفعالتهديدالآنونستطع.الجانبأحاديةعسكريةأهداف

ممنبأنلاحقأ"اكروكرا"واعمرف.(4()اابناالخاصةحصتناعلىللحصولالقاعدة

لكنأنغولي".5350.00احوالى1ومقتلأنغولا"،"تدميركانبناالخاصةحصتنا

الأميركية.الانتخاباتفينوتّوصيلاالأنغوليين

والاتحادأنفولالتحريرالشعبيةالحركةوقعتعندماالنصر"كروكر"وأعلن

"كنت:1991أيارامايو31فيسلاماتفاقيةالكاملأنغولااستقلاللتحقيقالوطى

بعدمصرهمتحديدالآنالأنغوليونويستطيع.حقبةبانتهاءنحتفلبأنناأعرف

.(42)ااأجنبيةونزاعاتأجنبيةتركاتمعوالتعايش،الأجنبيةالهيمنةمنقرون

بموتحننىبحرب

لها"كروكر"نعىمنأطوللمدةأثارهاأنغولافيالأجنبيةالتركاتتفّلخ

وسرعان.وراءهمالتنطفعدمفيمجدداَالأصركيينعادةوظهرت.لأوانهالسابق

الحركةلصالحالانتخاباتخسرأنبعدالسلاماتفاقية"اسافيجى"صنيعتهمخرقما

الشعبية.

منبعقدالأخيرةانتهاءبعدالباردةالحربغذتهاالىالأهليةالحرباستمرت

مناجمعلىبالاستيلاءجديدتمويلمصدرعلىالوطىالاتحادوحصل.الزمن

نأوالمفارقةالسوداء.السوقمنالسلاحلشراءعائداتهااستعملوالى،الماس
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المساعداتترافقالىنفسهاالمشاكلمنالعديدعدا،الباردةالحربتدخلات

بعضوجودالمساعداتأموالحولالنقاشيفترضوفيما.التقليديةالخارجية

التقنيةالإصلاحاتإدخاليستطعونوالذينشىءكليعرفونالذينالمخططين

عسكريةقوةالانسانيالتدخلحولالنقاشيفترض،المناسبالمكانفيالمناسبة

حفظلقواتالثلاثسىالم!أظهرتوقد.الخارجمنوتأتيشىءكلتعرف

مثلأنالتسعينياتفيوروانداالصومال،البوسنةفيالمتحدةللأممالتابعةالسلام

(مويلاًامئاقزال)ماالسلامحفظنظاميستطعولمأصلاً.لهاوجودلاالقوةتلك

التدخل.وشكلكيفيةحولصحيحةتراراتاتخاذ

لتخدم،الباردةالحربتدخلاتمثل،الجديدةالانسانيةالتدخلاتانحرفت

الفرنسيونولعب.لمالعاباقيفيالمحتملينالمستفيدينعنعوضأالغربمصالح

أفريقيةفيفرنسيةنفوذمنطقةعلىللحفاظالاستراتيجية.ممصالحهم)المندفعين

فيمخجلأدوراً(6ْ)(بالانكليزيةالناطقونالتوتسيالمتمردونيهددهاالى،الوسطى

فيالجماعيةالمذبحةبدءبعدحئالهوتوالمتطرلهْينإلىالسلاحوشحنوارواندا،

موظفىكيغاليمن،994أبريلانيسانفيالفرنسيونوأخلى.1994أبريلانيسان

لكنهم،السفارةكلبوحئالهوتونخبةمنحلفائهموبعض،ومواطنيهمسفارتهم

11"كلينتونوتجنب.(6"المحتومقدرهمليواجهواالتوتسىمنالسفارةموظفيتركوا

سنةرواندافيالمتحدةالأممغطاءتحتحئأوأميركىعسكريبتدخلالقيام

،سنواتعدةبعدولكناليميى،الجناحمن"الدولابناء1لمنتقديخضوعأ1994

اليمينقرر،والعراقأفغانستاناحتلاللتبريرمفيدةالنظريةتلكأصبحتوعندما

حفظقواتعلىأيضاًالاستراتيجيةالمصالحوأملت.بالمحصلة"الدول"ابناءيحبأنه

عددزيادةيعىهذاكانإذاحئصفوفهابينالإصاباتتفاديالدوليةالسلام

"ألكسالمؤلفوصفهوضعوهو،كبرةبنسبالمدنيينالسكانأرواحفيالخنسائر

الذيالعارمالصوماليالغضبوكان.(62)ااإنسانيةاحصانة1بأنهوال"دي

كتابفيظهروالذى،،993سنةالمتحدة/الولاياتالمتحدةالأممقواتاستهدف

الىالإنسانيةبالحصانةمباشرةعلاقةعلىالأسود"،الصقراسقوط1بعنوانوفيلم

المدنيين.منالكثيرقتلتقدكانت
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أيامبالتدخلنادواالذينأولئكممل،التدخلبضرورةالمنادونيعاني

بالأوضاعالجهلمن،مكانكلفيالمخططينجهودومثلالباردةالحرب

إرسالإمكانيةلاستكشافالمتحدةالأممأرسلفالذيالفريقوتألف.المحلية

مركبةفيرجلين11من199اسنةالسابقةيوغسلافياإلىسلامحفظقوات

فيالمتحدةالأمممخططووكانبيوغسلافيا)36(.خبرةمنهماأييمضلكلا"ب!يج

"احربمثلمسبقةبتعالررواندافيالميدانيةالحالةعنتقاريريزوروننيويورك

نأعلىالدليلتقديمبعدمالتدخلويعارضون،"عنيفةافوضى1أو"أهلية

منالنقيضوعلى.التوتسىبحقإبادةحملةلتنظيمالعدةيعذونالهوتوالمتطرفين

التدخل،نحوالصومالفيالرهيبةالمجاعةوضحاياالمسلحينصوردفعتذلك،

منالتلفزيونيينالاعلاميينأحد)طلبالنارعلىالزيتصبفيساهممما

لتصويرهم(التغذيةسوءمنيعانونالذينالأطفالاباختيار1يقومأنإغاثةعامل

.(64)القبليةالسياساتتعقيدقاتلبشكلوتجاهل

التعاملفيالخارجيةالمساعداتمنأسوأمشكلةالسلامحفظتواتواجهت

وكانآخر.إلىمتطرفمنالتدخلبضرورةالمنادونوانتقل.الطرقعاّطقمع

.مموافقةفقط)يعملونومعارضيهاالحكومةبينالحيادعلىالوقوف(،)إماعليهم

تبدوولا.الفاسدةالحكوماتبعضإقصاء(و1)التغييرفرض(2)أو(الطرفينكلا

السلامحفظقواتالتزم!وهكذا،.الأرضعلىبالوقائعمرتبطةالتقلباتهذه

المدنيين،ويغتصبونيقتلونالصربكانعندماالبوسنةفيالطرفينكلاموافقةمبدأ

تستحقكلهاالفصائلكانتعندماالصومالفياعيديد"1فصيلضدقاتلتثم

الهوتوحكومةبينرواندافيطويلةلمدةالحيادالتزمتثم،المساواةقدمعلىالتوبيخ

ثنيتشيكيامندوبوصفها)سياسةالتوتسىوالضحاياالجماعيةالمجازرنفذتالى

إلى"هتلر"يتوصلبأنالرغبة"مثلبأنهاالوقتذلكفيالمتحدةالأممأمنمجلس

.(65)اليهود(معالنارإطلاقلوقفاتفاق

أصابالذكمانفسهالجماعيةالمسؤوليةنظاممنأيضاًالدؤليالتدخلعاق

منلكن،جيدة.ممهماتالسلامحفظقواتتقوموربما.الخارجيةالمساعدات

فيحدثكماكثيرأ،الأمورتسوءوعندمافشلها؟أونجاحهامسؤوليةسيتحمل
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بالخحليشعرأنينبغىالزائرالأميركيوأن،وزوجتهالبحريةأوالجيشضابطمن

الأجانب،الغزاةضدالمقاومةفيمجدداًاتحدواالهايتيينلكن.(5ْ)اابلدهممثلىمن

.،934سنةأراضيهمالأميركيونوغادر

جنودمع-الحرس-التدريبحديثهايتياًجيشاًخلفهمالأميركيونترك

السياسيةالشوونعلىالخلاسيونوهيمنخلاسيين.الضباطمعظمكانفيماسود

وسلطةلنفوذجديدةبرؤيةالسوداءالحرسأغلبيةانتفضتعندما،1946سنةحئ

السياسي،الاستقرارعدممنأخرىفترةوبعد.نوري!ستحركةمثّلتهاالسود

فيالحلاسىخصمهعلى"ادوفاليهفرانسوا11هونواريس!حركةفيقائدتغلب

،،97،سنةمماتهحئالأب"دوفاليهدوك11وحكم.(51)،957سنةانتخابات

.1986سنةلغايةبعدهمنالحكمدوك"11ابنهوتولى

"اجان-برترانمجيءمنععسكريونقادةحاول،"1دوفاليه11عائلةسقوطبعد

وأعاد.1990سنةالرئاسةانتخاباتفيأخيرأنجحوالذي،السلطةإلىأريستيد"

انقلاببعدالسلطةإلى"أريستيد"1994سنة(خرأميركلعسكريتدخل

به.أطاخ

بالاعتباروأخذ،الأولمنطموحاَأقللهاتيالثانيالأميركيالاحتلالكان

الكاتبوأشار.الأميركيينبينإصاباتوقوعتفاديآخرشىءأيمنأمحمر

الذينأولئكمنالغزاةالجنودلحمايةالغزوفكرةأنإلىشاكوكيس،،،ابوب

.(52)بالكاملجديدةيغزونهم

إلى"أريستيد"الاعادةدولارملياريالمتحدةالولاياتأنفقتأنبعد

وزراءوحول.لهالئانيةالرئاسيةالفترةالأميركيالدعمأضعف،(53)السلطة

منالكثيرفعلكما،فاسدةإيراداتإلىالمساعداتأموال"أريستيد"حكومة

الأكثرلاثحةعلىالثانيالمركزفي2002سنةهايىالدوليالبنكوصنف.أسلافهمٍ

انتقلX2004/فبرايرشباطفيمسلحتمردوبعد.(54)ًادلب195تضموالىفسادا

المنفى.إلىالتقليذيةالهايتيةبالطريقة"أريستيد"

الدوليالبنكدعاعندمابعدالأجواءغادرتقد"أريستيد"طائرةتكنلم

مؤقتمشتركتعاون"إطارإلىالتوصلعنالبنكوأعلن.الاجتماعإلىالمانحين
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أن2004تموز/يوليوفينتيجةإلىتوصلثم،(55)ااالمتعددينوالمانحينالحكومةبين

ونقلت.(56)ااالمدىوالمتوسطةالعاجلةالتنميةحاجاتلتلقىاجاهزة1آنذاكهايى

مثل،الواقعإلىأقربأشخاصعن2005/يونيوحزيرانفي/كيسكِؤدوصمست

الانهيار".11حافةعلىبلدهاتيإنقولهم-أو-برنس،بورتفيالدبلوماسيين

بأنها2005آب/أغسطسفيهايى(الخارجية)السياسةبوليسىفورنمجلةتفّنصو

.("7)وزيمبابويالشماليةكوريا،أفغانستانبعدمرتبةفيووضعتها،منهارةدولة

لهاهمط.إيجابيشىءأيتقديمفيالطويلةالعسكريالتدخلسنواتفشلتوقد

التاريخيالسجلحولالدراساتإحدىتقول،الديمقراطيةنشريخصفيما

يا"امنكسين1الباحثانوحللنفعاً.تجديلاأنهاالأميركيةالدولبناءلنظرية

لبناءأميركيةمحاولةعشرةستالعالمىللسلامكارنيجىمعهدمنكاسبر"و"سارا

عشربعددممقراطيةمنهاأربعةسوىتكنلمو.(58)الماضىالقرنخلالالدول

الهزيمةبعدوألمانيااليابان-لهاالأميركيةالعسكريةالقواتمغادرةعلىسنوات

.(1989)وبنما(،983)الصغيرةوغرينادا،الثانيةالعالميةالحربفيوالاحتلالالكبيرة

القرنتدخلاتكوارثقائمةتتضمن(نفأ،المذكورةالدولتلكإلىوببالإضافة

c-1898)كوباالطويلةالعشرين (1922-1917 0909-1906 d902جمهورية

وبنما(1933-1909)نيكاراغواc(1966-09241956-1916)الدومينيكان

(1903-1936).

بسلىئؤلهط

الديمقراطية،السلاملإحلالاليومالانسانية"11العسكريةالتدخلاتعنماذا

قريبةتزالماالأحداثلأنبالتفصيلأستعرضهاولن؟لمالعاباقىفيوالازدهار

قامحال،بأي.العالمباقيعلىالمدىالبعيدةتأثيراتهاعلىمناسببشكلللحكم

بقراءةخصوصأ)أوصىجيدبشكلالانسانيالتدخلبتغطةخرون1مؤلفون

فيالانسانية:الليلأجلمناسرير1بعنوان2002سنةالمنشورريف"ديفيد11كتاب

تدعوهما)أوالجديدالتدخلمبدأأنكيفبإيجازأستعرضوسوفالأزمص"(.

رافقتالىالأخطاءمنبالكثيريحفل(59)("السلاماتعزيز1الاَنالأميركيةالإدارة
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فيما،الغربيةالقوىعلىباللائمةالمتحدةالأممتلقىرواندا،فيالجماعيةالابادة

إقبال11ويستعملبينها.فيماالاتهاماتوتتبادلالمتحدةالأممالغربيةالقوىتلوم

الابادةحدوثوقتالسلامحفظلمهماتالمتحدةالأممعامأمينمساعدرضا"،

الأخطاء11أنإلىليشيردبلوماسيةبطريقةللمجهولالمبىالفعلرواندا،فيالجماعية

التقليديالبيروقراطيينعذرأيضاًرضا"11واستعملاقترفها.أحدلالكن"وقعت

أحدولا.(66)ااالجماعيةالابادةومنعباستباقمفوضيننكنلم"ا:"عملىليساهذا1

مهماتقسمتبوأرواندا،مثلكوارثعلىالاشرافوبعدالأخطاء.ممنيدفع

)الرئيس"عناناكوفي1أصبحعندماالمنظمةقيادةالمتحدةالأممفيالسلامحفظ

.(67)ًاماعأمينأ(السلامحفظلقسمالسابق

السكانمنعيستطيعوحدهالغرببأنالقائلالافتراضمنالتدخلاتتعاني

اجيريمي1ستانفوردفيالسياسةعالمولاحظ.البعضبعضهمقتلمنالمحليين

بشكلالأطرافأحدانتصاربسببعادةالحربيعقبالسلامأن"وينستن

يستطع:بسيطةالفرضيةالدخلاء.عليهايتفاوضتسوياتنتيجةوليس،حاسم

مناثسلافيبدولافيمااستقراراً،أكثرحكومةتشكيلعسكرياًالمنتصرون

اللازمةالفترةوينسن"11وحسبمستقراً.دخلاءمخططونيفرضهالحاليينالخصوم

.الحرباستئنافدونسنواتعشرعنتقللاأنهاووجدمستقر،سلاملضمان

تلكربعالمتحدةالأممتدخلاتعنالناتجالسلامبهااستقرالىالفترةتتجاوزلمو

المدةتلكنصفالمتحدةالأممتدخلدونالسلاماستقرارواستغرق.المدة

.(68)َاييتقر

انهيارمنذالصومالفيسلاممحادثاتجولةعشرةأربع"الدوليالمجتمع11رعى

الفاشل.الأميركياالأمميالعسكريالتدخلعنفضلاًهذا41991سنةالحكومة

الصومالثهالفيالانفصاليةالصومالأرضجمهوريةتمتعت،نفسهالوقتوفي

تدخلدونذاتهاالفترةخلالالديمقراطيةوالانتخاباتالاقتصاديوالنمو،بالسلام

عسكريونمنتصرونويوجد.دولياعترافحئأوخارجيةمساعداتخارجى،

إلىلصوتلاًايئاصحإيستطعونالمحليينالقادةلكن،منهمالجيدينإلىإضافةسيئون

خارجي.تدخلدونبينهمسلام
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فيوالمفرطينالضدخلبضرورةالمنادينفيكئيراًالعامالمفهومهذامثليوثرلا

افهمنا1بأنفيهيدعىتقريرأ2003سنةالدوليابخكأصدروقد.بأنفسهمالثقة

...الدوليللعملانطلاققاعدةلنايقدمالأهليةالحروبونتائجلأسبابالجديد

فيوالمساعدةالفقرمحاربةتحفيز،المعاناةالناستجنيب...الدوليالعمليستطيع

ميلومع."والارهابالأوبئة،المخدراتتهريب...نملمالعاحولالناسحماية

العسكريةالسلامحفظقواتإنالتقريريقول،دقيقةموهلاتلاعتمادالمخططين

الغربيةوالمساعدات،الغربيةالنصيحةإلىالمستندةالاصلاحات،الغربيقودهاالى

كهـه/همن،النصفإلىالفقيرةالاقتصادياتفيالأهليةالحربخففخطرتستطع

.(69)0/022لىإ

"اتغيريدعمونالذيناليمينفيالجددالمحافظينبينغريبالتقاءهخاك

مسألةتحتلعندماالعسكريالتدخلإلىيذعونالذيناليسارفيوالخيّرين"الأنظمة

ن!فريف"،ديفيد11يلاحظوكما.الوقتذلكفيالبارزةالعناوينالانسانحقوق

حقوقخروقاتلاستمرارنظراًالايثار"منتنتهىلااحروبا1ًيتطلبالمنطقهذا

الطوباوية-المخططينأهدافاستبدالفيهيتم(خرمجالاًهذاويعد.(7ْ)الإنسان

ككنمتواضعةبواجبات-والرخاءالانسانحقوق،الديمقراطية،العالميالسلام

فثاكة.هجماتمنأبرياءمدنيينإنقاذمثل،أفضلبشكلبهاالقيامللبخاثة

التدخلحولوبعدهاوأثناءهاالباردةالحربقبلماسجلاتعنينتج

عبرةظهوروالاقتصاديةالسياسيةالتنميةفيطموحةأهدافلتحقيقالعسكري

منيتعلمأنيجبلكنأبداً،بتاتأالمرءيقولأنينبغيلاوربماتفعلوا.لا-تحذيرية

والىسابقاً،العسكريةالتدخلاتمنبالكثرالقيامكانالغربخطأأنالتاريخ

جداً.قليلةتصبحأنينبغى

ئمم!هثفب!"

والدتهاتعدلم.محظوظةليستأنفولافيهوامبومن"ازينغانيالااسيلفيا1

الحربفياليسرىقدمهاهاونقذيفةبترتمنذالمشىتستطعتشينيما"ديوفينا11

اسافيبى"ا1حملأنبعد،1992سنةأواخرالقتالفيوالدهاوتوفي.الأنغوليةالأهلية
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قياممنذمفقود"ألبرتو"الأكبروشقيقها.الانتخاباتخسارتهإثرمجدداَالسلاح

كانون8فيهوامبوبحصارالكاملأنغولااستقلاللتحقيقالوطىالاتحادمتمردي

حبوبطويلةلفتراتالعائلةتناولتهالذكطالوحيدالطعامنT,.1993/ينايرالثاني

.(71)سنتيناسيلفيا"1وعمر.رم-ألاالصليبيقدمهاالىالذرة

للآخرين.أضرارأتسببوالاأولاَ،هو:الغربيينالمساعدينلكلقاعدةأفضل
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الفقراءإلىكيميائي
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آلعا!رآلفصلى

المحليةالتنمية

كظس؟كليي؟ر!يبهتمم؟صغت
؟ذكر"،!ثوفف!1لانقحهىثئ

تص.بر؟هـىسوى؟ع!ثم

.11592-1533"موننيقدكطنبعشلأ

مقاطعةفيطوكيو،فيسنةعشرةاثضىالعمرمنالبالغو"كاليب"اكنت

وذهبنا.وإلكترونيكونفوشي،بوذيمعابد:ثلاثةزرناقدوكنااكيهابارا.تدعى

المتاجرمنالنوعبهذاتمتلئمقاطعةفيطوابقلانيمنمؤلفإلكترونياتمبئإلى

الإلكترونيةالأدواتأحدثوكاش!.الإلكترونياتمتاجرمنوأبنيةأبنية-

.(11"كاليبلدى)المفضلةكبيرةبلازمابشاشاتتلفازأجهزة.للبيعمعروضة

محمولةحواسب.العلكةعلبةبحجم"ا3-ي-مإ"االموسيقىملفاتتشغيلأجهزة

مضحنيةكراسيالاعتماد.بطاقاتبسماكةرقميةتصوير؟لات.كتاببحجم

الزبائنخدمةوكانتلدي(.)المفضلللظهرإلكترونيمساجعمليةتؤديللخلف

سرور"ا.بكلانساعدك1بالانكليزيةلافتةتقول-نموذجية

نذكرلمإذاهذا،الاستهلاكيةالالكترونياتفيبتفوقهامشهورةاليابان

فيوالب!ىءالسريعالنمومنمتعاقبةفتراتهناكوكانت.المتألقاقتصادهامعجزة

وفقأ)المرسوم32الشكلفيونرىمؤخراً.اليابانيالاقتصادتباطاوقد،اليابان

الاختلافاتتلكأن(الدخلمضاعفةتعىفيهزيادةوحدةكللوغارتميةلنسب

إعجازياً،نموأ1870سنةمنذاليابانيالاقتصادوسجل.الطويلالمدىعلىثانوية

حئ.إعجازأأكثرنمواًليسحلالثانيةالعالميةالحربدمار؟ثارمنبسرعةوتعافى

فيالشريرتينالعسكريتينالانعطافتينبعدبالكاملدبمقراطيأالبلدوأصبح

كانمماأعلىمرةوثلائيناثنتيناليومالفرددخلويبلغ.والأربعينياتالثلائينيات

83؟
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اكثرشيءنحوالفعَرمن"الخروجبعنوانستاكهوس"!جونكتابفي6الفصلمنقصهَ"

.2000سنةلَورنتوفيالمنشور،راحة
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الغربي-الرجلمسؤوليةدونالنتائجتلكًكلاليابانوحققت.1870سنةعليه

محليين.بحّاثةاليابانامتلكتذلك،منوبدلأمطلقأ.اليابانالغربيستعمرلم

!لأ

!!.

هـك

2!ث!

كؤي.
يةء3

!ى+
كفى

ثص3

*ة

؟م!
لأيرثْ

م!*أل

!ثلإ!ك!!و!!!!!ح!لإ!ب!!!يكوحم!!يم!*!!ث!!

.2001-1820،اليابانفيالفرددخل.32الشكل

الفترةخلالاليابانإلى"بيريا"ماثيولزياراتالأولىالفعلردةكانت

منمجموعةهزمتعندمالكن."االبرابرةطردالامبراطور،"تبجيل:1854-1853

إلىالسلطةوأعادتاليابانفيالأعلىالعسكريالقاثدالسامورايمحاربي

.(1)ااالغربيالتعليم،اليابانيةالروح11الشعارأضحى،1868سنة"اميجى1الامبراطور

وأرادوا،متقدمالغربأنأدركوا-بالبراغماتيةالوطنيةالشبابالثوريونومزج

موسساتعلىنفسهالوقتفيوالحفاظبه،للحاقالغربيةالأساليباستعمال

فياميجى"1الإمبراطور)كانالسلطةفيأصبحواوحالما.اليابانواستقلالوثقافة

ودعوا،الغربيةوالتقانةالمؤسساترسوا?c(1868سنةعمرهمنعشرةالخامسة

ذلكلكن.الغربإلىطويلةرحلاتفيبأنفسهموذهبواطوكيو،لزيارةالغربيين

)حئ."الذاتيةالمساعدة11السركلمةوكانت،الغربعلىالاعتمادبغرضيكنلم

.(ذاتيةمساعدةجمعيةأنشأواالجديدالنظاممنخرجواالذينالسابقونالساموراي

الوحيدهمهمكان-غربيةطريقةبأيارتباطأومعينةأيديولوجيالديهميكنولم
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الحكومةقادةأحداريتومو"اياماغاتا1وقال.اليابانفينفعأتجديأشياءعنالبحث

بينالأمةومصالححقوقو"حفظبلدنا"استقلالا"إنشاءأرادوا:أنهمانجديدة

.(2)ااالقوى

البخاثةووجد.الاقتصاديةالمشاكلمنالكثيرالجديدةالحكومةواجهت

العاثدات،أسسمنانلية،اليابانوأعلنت.للمعحزةالقاعدةأسستحلولاَ

IS.1873تموز/يوليو8فيالأرضقيمةعلىه/ه3قدرهاضريبة l.jثوريأن

وفقأتوزعكاش!الى،الأراضىملكيةكلأنالإمبراطورإعلانوقتهاأكثر

.(3)الملكيةسنداتالحكومةوأصدرتبها.يعمللمنتعود،القريةلتقاليد

علىللحصولضمانةواستعمالها،الأراضىوشراءبيعبالامكانوأصبح

الرأحمال"ا."غموضلكشفالشهيرةسوتو"دياهيرناندو1صيغة-القروض

كانتماغالبأالخارجمنالمفروضةالأراضيإصلاحاتنتالًجأنورصم

بعضصادفالمحليةالتقاليديحترمالذيالداخلىالاصلاحأنإلا،كارثية

النجات!.

نفقاتلتغطةكافيةغيرالأرضضريبةأصبحتعندما،الأحوالبكل

الذيالأمر،النقديةالأوراقبطاعةةرب!خلاإلىيفتقرونالذينالحكامقام،الدولة

إصلاحمهندسماسايوشى"،اماتسوكاتا1وأصبح.التضخمحدوثإلىأدى

الانفاقبخفضوقام.1881/أكتوبرالأولتشرينفيللماليةوزيراً،الأرض

التخصيصعائداتواستعمل،الدولةتمتلكهاالىالمؤسساتمنالعديدوتخصيص

"اليابانامصرف1المركزيالمصرفوأنشأمجدداً.النقديةالأوراقإصداراتلشراء

الخارجيةالقروضطلبوتجنب.النقديةالأوراقإصداراحتكروالذي،882سنة

في)بريطانياالأوروبيةيخرالبلادفيالغربيالاستعمارأوالتدخلإلىأدتالى

الخصخصة.عمليةمعالخاصةالمؤسساتوأقلعت،التضخموتوقفمثلأ(.مصر،

فيالشعبمعالتنافسأبدأالحكومةتحاوللاأن"ينبغى"ماتسوكاتا":وكتب

سيئةتكونالاصلاحاتتلكمثلنتائجأنورغم.(4,"االتجارةأوالصناعةمجالات

تلكأنإلا،اليومالدوليالنقدصندوققبلمنالخارجمنفرضهاتمإذاعادة

نفعأ.أجدتالمحليةالاصلاحات
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الشركاتإحدىميتسويوكانت.رر!اخلاالقطاعمن؟خرونبحّاثةانبثق

تجاريةشركةتاكاتوشيميتسويوأنشأت.خاصةحكوميةمؤسساتاشترتالى

الجنسخدماتومتاجرالمشروباتمتاجرإدارةبينتجمععشرالسابعالقرنفي

سلسلةأصبحماأسس!سنة،مئىوبعدالعصور(.مرعلىرابحةتجارية)صيغة

اناكاميغاو)1وقضى.1876سنةميتسوىمصرفالحبوبمتاجرمنمحترمة

التاسعالقرنسبعينياتمنتصففترة،النافذينميتسويمدراءأحدهيكوجيرو"،

اليابانية.إلىالأميركيةوالسياساتالاقتصادعنأعمالاًوترجملندنفيعشر

مضنعالشركهَواشترت.الصناعةإلىالتحولعلىميتسوياناكاميغوا"1وحثّ

وأضافت.رابحةإلىخاسرةمؤسسةمنونقلته،للدولةالمملوكتويوكاحرير

ميكى،فحممناجم،أوجيٍورقشركةالسابقةالجنسخدماتمتاجرسلسلة

توشيبا(مثلبأدواتلاحقاالالكترونياتمتاجر)ستغرقالهندسيةشيباوراشركة

فيالشركاتأكبرمنواحدةلتصبحطريقهافيتويوتامعجزئيأواندمجت

.(5)لمالعا

الخاعرالقطاعلمشاريعالمشتريةالأخرىالشركاتإحدىميتسوبيشىكانت

اشترت،ميتسويومثل.1870سنةبحريكخطأصلأوتأسستأيضاً،

حوضالحكومةمنواستأجرت.الفحمإلىإضافةالنحاس-المناجمميتسوبيشي

فيالفولاذمنمصنوعةسفينةأولأنتجتحيث1884سنةالسفنلبناءناغازاكي

الإمبراطوريالقصربجانبالمستنقعاتمنفدّاناًثمانينواشترتC1890سنةاليابان

تلكشرائهانتيجةللسخريةميتسوبيشيوتعرضتدؤلار..ممليونطوكيوفي

تلكأصبحتعندماالفوائدبعضلاحقاًحققتالشركةأنإلا،المستنقعات

وأنشأت.الدولاراتملياراتاليوموتساويطوكيوفيالتجاريالوسطالمنطقة

دخلت،العشرينالقرنىِفوسعداء.موظفيهالابقاء-بريوريكيرنالشركة

وآلاتالسياراتصناعةشهرةأعمالهاوأكثرتقريياً،شيءكلثنيميتسوبيشي

الخلوية،الهواتف،الحواسببعفشاشاتأيضاًاليوموتصنع)نيكون(.التصوير

دي-في-ديمشغلاتبلازما،بشاشاتتلفازأجهزة،الدقةعاليةإسقاطشاشات

اكيهابارا.فيو"كاليب"شاهدتهاوفي-سى-آر
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جامعىمنخريجينتأسيسهافترةخلالميتسوبيشيرؤساءقائمةتضمنت

كلتقدمالخارجيةالمدارستكنلم،الأحوالوبكلوكامبريدج.بنسلفانيا

المهاراتفيالعجزدم!نلو.صناعيةقوةلتصبحاليابانإليهاتحتاجالىالمهارات

مدراءلتدريج!طوكيوفيهيتوتسوباشىجامعةميتسويأسست،الادارية

للتعليمنظاماًوقدش!،1877سنةطوكيوجامعةالحكومةوأسست.المستقبل

مابإلحاقكبيراًناجحاًحققوالذيعشر،التاسعالقرننمانينياتفيالابتدائى

إنشاءوتماميجي".1حقبةنهايةترببالتعليموالفتياتالفتيانمنه/ه155منيقرب

وانقطاعهمبالتعليمشغفهمعن(6)ااميجىا1حكاموعبّر.المعلمينلتدريبمدارس

:1872سنةإعلانفيالماضىعن

كتطهـميانت!كس!بف!كنظرةلائن...ةرم؟ولي؟ثمد؟رسإنش!ءمحىفرولن؟نفضت

طحرهن!ن،كعز؟ر!ن،؟غاللهفيطمحلط،وثمشرهننطس!هور؟يمحىهتصور

؟هية،ع!نثةهسنثلأًثعجتعحفيلاله!جد؟ئطلهطنغيك!مد...وبنس!ءبشك!كتبر

كلمنلههجط؟نبخس!نكلمحىينبغيبطنذ......ض؟طد؟رف؟؟حدو-لاع!ئثة

.(7)؟"ألفط؟نطبممن؟همبة؟ه!بفشؤون

ستاليابانقضت،l945-1931بينالعسكريةبالروحالمشبعالعهدبعد

الطموحاتخلالهاسادوالى،الأميركيالعسكريالاحتلالتحتفعليةسنوات

معهمالأميركيونالمنتصرونوجلب.القاعدةإلىالقمةمناليابانتطويرفيالمعتادة

اليابانيالشعبمكارثر"دوغلايق11وشبّه.لمالعالباقيالغربرعايةأفكار

إنهماليابانمِنللمدراء"دالاسفوستراجون1وقال."عشرةالثانيةفياطفل1ب

الىالأشياءيصنعونلااليابانيينلأنكبيرةأميركيةسوقإيجاديتوقعواألا"ينبغى

.المائدةمناديلتصديريستطيعواأنتوقعأنهرغمنريدها"،

وقتوالكيميائيةالثقيلةالصناعاتتطوروترك.أفضلاليابانيينمعرفةكانت

تصنيعيستطيعونمهرةلاّمعوتقنيينمدراء،مهندسين،متقدمةتقانةالحرب

مثلكبيرةشركاتالأميركيونوفكك.(8)المائدةمناديلمنتطورأأكثرمنتجات

انبثقتماسرعانتلكلكن،المنافسةأمامالمجاللافبساحوميتسوبيشىميتسوي

الىالكبيرةالمصارلهتيلمسوالمالأميركيينلأناقتصاديةقوىكمراكزمجدداً

زّزعوربما،الأميركيالاحتلالوحفظ.(9)العصبيةالشركاتتلكمراكزأصبحت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وسرعان.للرساميلالدولةإدارةتنفيذأداةأضحتالىاليابانيةالبروقراطيةأيضأ،

الالكترونياتصوالعامالخاالقطاعينمنكلفياليابانيونةثاّحبلاوجدما

التصديرانتعالث!ستغذّيالىالأخرىوالصناعاتالفولاذ،السيارات،الاستهلاكية

.الحرببعدمافترةفيالاستثنائي

منواحدأالثانيةالعالميةالحرببعدالأميركيالاحتلاليكونأنيحتمل

دخلاء.قبلمنالقاعدةإلىالقمةمنمجتمعتطويرعلىالتاريخفيالنادرةالأمثلة

تطبيقاقتضىلأنهالتوضيحمنالكثيرإلىالمثاليحتاجلاصحيحاً،ذلككانوإذا

،الأحوالوبكل.اليابانصنعإعادةفيفرصةعلىللحصولكاملإلغاءعملية

أصلاً.متطوراقتصادبناءالأميركيونأعاد-محليةعواملإلىالأدلةمعظمتشير

.(11مارشالاخطة1مثالمعصحيحأنفسهالأمر)كان

1ت1ثذعثىو؟لاغع!دثئج!ح

لمشاكلحلولإيجادمنأسهلالخاصةالمرءلمشاكلحلولعنالبحث

منالكثيرعلىتحصللمبلادفيجرتالحاليةالنجاحقصصومعظم.الآخرين

الدولي،النقدصندوقبرامجتنفيذفيطويلاًوقتأتقضِولم،الخارجيةالمساعدات

وكان.(9)جدولالغربيالرجللمسؤوليةالمعاصرالتجسيدعلىمؤشرانوهما

منالكثير-تماماًالعكسعلىهوحالياًنشهدهاالىالكوارثمعظمسبب

النقدصخدوقبرامجتنفيذفيالوقتمنالكثيروقضاء،الخارجيةالمساعدات

هذاعبرناقشتكما،المعكوسةالسببيةعاملبالطبعذلكويتضمن.الدولي

والمعونةالدوليالنقدصندوقمساعدةعلىتحصلالكوارثوكانت-الكتاب

قصعىعنوالمانحونالدوليالنقدصندوقتغاضىفيما،كوارثلأنهاالخارجية

المساعدةأنهذايثبتولا.للمساعدةبحاجةتكنلمالبلادتلكلأنالنجاح

غربينفوذدوناحتمالاًأكثرالنحاحأنعلىيدللكنه،الكارثةتسببالخارجية

فيالكارثةحدةمنالتخفيفالمتكررةالمعالجاتفيهتستطعلمالذيالوقتفي

شرقفيالعالميالاقتصادفيالحاليةقصمالنحاحمعظموتحدث.الفشلحالة

محلية.لأسبابوإنماالفقرلانهاءعالميةلخطةنتيحةوليسآسيا،وجنوب
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2002-1980الفرد،دخللنمومطلاتعشرواسوأأفضل09جدول

صنطوقج!ربمدةإلىالمصنةنسبةالفرددخلنمو!!لد

!وليالنقدالعحلى!نثجإجمالي1980-2002

(5/5)2002-"980(%)2002-"980(ه/ه)

2002-1980!ترةخكلدر!لأدخللنمومطلاتسشرأفضل

5.90.0336الجنوبيهْكورلهِا

5.60.388الصين

4.50.000ناوِلات

5َ4.50.070سنغافور

3.90.8130لَايلاند

3.70.6619الهند

3.60.000اليابان

3.50.020كونغهونغ

3.22.1723موريشيوس

30.400.،ماليزلِا

3.80.234المئوسط

2002-1980!فترةخيكلدر!لادخللنعومطلاتعاثمرأمموأ

1.60.5920-نيجيريا

1.73.15،36-النيجر

27،،.1.818-توغو

1.89.98،53-زامبيا

1.910.7871-مدغشقر

1.95.6074-العاجساحل

2.69.4155-هاي!ى

3.911.9422-ل!بيريا

0.54.6939-الكونغوجمهورية

اطيةالثيمقر

5.815.3750-سيراليون

1.910.9854-!مئوسط
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ذلكيكونوربما،لقصعالنجاحمتعددةأشكالتوجدذلك،علىعلاوة

فيالجنوبيةكورياحكومةوتتدخل.الفريدةوخصائصهبلدكلتاريخيعكسدليلاً

النشاطفيالحكوميالتدخللعدممثالاًكونغهونغتعدفيماشركانها،توجيه

وملكية،الشيوعيالحزباستبدادبينفريدبشكلالصينوتمزج.الاقتصادي

منذراسخةك!ممقراطيةوالهند.الجزئيةالحرةالأسواقوليبراليةللشركاتالدولة

فيما،لاحقوقتفيالديمقراطيةإلىوتايوانالجنوبيةكورياوتحولت،طويلوقت

فينجاحاتهاالبلادتلككلوحققت.الآنحئدممقراطياًبلداًسنغافورةتعدلا

النشاطفيالحكومةتدخلعدمنموذجعنجداًبعيداًكانبعضهالكن،الأسواق

قصةمنكبيرجزءالحرةوالأسواقالديمقراطيةأنأعتقدأنىورغم.الاقتصادي

وأذلك،لتحقيقمباشرةغبرطرقاًأحياناًتسلكالبلادأنإلا،الغربفيالنجاح

ها.الخاصةالفريدةوصفتهالديهايكونربما

وكمافيها.كبيراًدوراًيلعباالغربأنقصعالنحاحعننعرفهما

تكنلمالنجاحذلكحققتالتيالبلادمنعساًأنللاهتمامالمثرسابقاً،لاحظنا

سابقة.مستعمراتالكوارثكلفيما،غربيةمستعمرات

هتمهـطت!نهستعرت!ن

نحوالأمورفيهماتحولتبريطانيتينمستعمرتينكونغوهونغسنغافورةكانت

؟الاختلافسبساكانماذا.الأخرىالمستعمراتبخلافالأفضل

البريطانيينوأنمحتلةتكنلمأراضيهماأنالمستعمرتينهاتينحولالفريد

البريطانيونحاولإذاوحئ.المجاورينالمحليينالحكام(5بإكراو1)بإذناستوطنوها

هؤلاء.وجودلعدمنظراًذلكليستطيعوايكونوالم،المحليينالسكانمعاملةإساءة

أساساً.الصينمن،المتطوعينالمهاجرينمنالتجاريتينالمحطتينهاتينسكانوجاء

للتجارإغراءاتالبريطانيونقدم،التجارةعلىالمستعمرتينهاتينلاعتمادونظرأ

نتيجةللهربالتجاريخيفونالبريطانيونيكنولم.هناكللاستقرارالصينيين

منكونغوهونغسنغافورةولدتولهذا،التجارةعلىقيودأيفرضأوالاستغلال

عاداتهاتطبيقفيحرةالصينيةالمجتمعاتأيضأالبريطانيونوترك.الحرةالتجارة
http://www.al-maktabeh.com
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حالةفيسوىيتدخلونيكونوالمو،بأخرىأوبطريقةأنفسهموحكمالمبهمة

منأغئبعضهموكانالصشببن،المجارأعمالوازدهر!اجنماعمة.أزمةنشوب

في1889سنةمنذالاستيطانمجالسالصينيونالممئلونودخلالمحلمِنن.البريطانيين

.(؟ْ)كونغهونغفي،880وسنةسنغافورة

منالمهاجرينمعظم)جاءثقافيأالمتجانسةالصينيةالدويلاتتلكبدأت

الصينفيكبيرأازدهاراًيشهدالذىالجنولىالساحلوهىالصينفينفسهاالمنطقة

ذلكيكونوربما.الأخرىالمستعمراتشهدتهمماأفضلاستعماريةتركةمع(اليوم

بحدفريدةتجربةكانخاليةأراضٍفيالاستيطانلكن،رجعىبأثرللمبرراتتقدسم

ذاتها.

الىالسيدةمعسنغافورةإلىزيارةخلالالجوافةعصيرمنالقليلشربت

ملعبعلىتطلشرفةعلىوجلسنا.هناكأحضرهكنتالذيالمؤتمرنظمت

رعياً.تعليماًتتلقىالىعائلتهافيالأولالجيلكانتأنهاوأخبرتي.غولف

والداهاوكان.الأميركيةروشسشرجامعةمنالاقتصادفيالدكتوراهتحملوكانت

عقود.ةّدعقبلسنغافورةإلىالصينجنوبمنهاجراعندفاأمّيين

أضعافبثلاثةيفوق1974سنهَتعليماَيتلقوالمالذينالسنغافورينعددكان

وصنفت.اليومالنسبةوانعكست.جامعيةجازةٍايحملونالذينالسنغافوريينعدد

يأمثل1996سنةسنغافورةخريجىمستوىالاقتصاديوالتعاونالتنميةمنظمة

للمنظمةوفقأغنياً،بلداَرحمياًيصبحاستوائىبلدأولهيوسنغافورةمتطور.بلد

الفغالالأنفاققطارنظام،الجميلالمطاريرونالذينالمسافرونويؤكدذاتها.

البلد.ازدهارعلىالنطفةالتجاريةالسحابناطحاتومنطقة

منظمةدخلمستوياتإلىالوصولفيمماثلاًنجاحِاًكونغهونغحققت

وسنغافورةكونغهونغلحقت،200،سنةوبحلول.الاقتصاديوالتعاونالتنمية

.(33الشكل)انظرالسابقالاستعمارىبسيدهما

كما،كبيرةغربيةمساعداتعلىإطلاقاًكونغٍوهونغسخغافورةتحصللم

وأالدوليالنقدصندوقبرامجفيالمتمثلأيضاالغرباهتماممحطتكونالمأنهما

.العسكريالتدخل
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وسنغافورهَ.كونغبهونغمقارنةالمتحدةالمملكةفي!فرددخل.33الشكل

؟تممي!لئرقدلهئ!هيكية

ولنسيا.1شرقنمورلنجاححافزاًوسنغافورةكونغهونغنجاحكان

الدلاثلبعضإلىسأشيرولكنىيعرفها،الكللأننظراًنجاحهاقصةأستعرض

فقط.

العددنفس2003سنةوحصل.التقىالتعليمفيالنجاحمؤشراتخر1تظهر

منالهندسةفيالدكتوراهعلىالأميركيينوالمواطنينسيا1شرقدولمواطىمن

دولفيالمنشورةالعلميةالصحفيةالمقالاتوتضاعفت.(،1)الأميركيةالجامعات

صادراتزيادةتعكسوربما.1999-1986الفترةخلالأضعاف!سة(سياشرق

العلميةالخبرةتراكمعقدكلأضعافعسة.ممعدلسيا1شرقمنالعاليةالتقانة

.(34الشكل)انظر
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الست:الآسبويهَالدولمنالعاليةالتقلألةصادرات.34الشكل

وتايلأد.سنغافورةمال!زيا،كوريا،،كونغهونغ،الصين

لاالجبانةالدوليةالوكالاتلأن34الشكليتضمنهالاالى،تايوانأصبحت

11التايوانيةالموصلاتأشباهتصنيعاشركة1وتعد.متميزةتقىنجاحقصةبها،تعترف

11الإلكترونياتوخدمةأبحاث"منظمةوأنشأت.المعدنيةللرقائقلمالعافيمنتجأكبر

(المعلوماتتقانةصناعةفيقفزةلتحقيقالسبعينياتبدايةفيالتايوانيةالحكومة)أنشأنها

وتبلفي.(12'1987سنةهولندافيلبسمعبالاشتراكالموصلاتأشباهتصنيعشركة

تعقيدا!نرموادأيضاًتايوانوتنتج.(،3)رالودمليار2.3اليومالشركةهذهمبيعات

إيسرشركةوتعد.والصوتالفيديووبطاقات،والمكتبيةالمحمولةالحواسبمثل

ممانيةمبيعاتهاقيمةوتبلغ،العالمفيللحواسبمصنّعأكبرثالثتايوانفيللحواسب

ملياردير)5،(.عشرةظهورالمذهلتايواناقتصادوشهد.(14)دولارمليارات

جديدهنلهؤثدةضم!غث؟ةر!قث؟

الحروب،الأهليةالنزاعات،الحرببأمراءمبتليةلمنطقةالمتبقىالأملما

للتأثيرالغربمنمنهاجدوىلامحاولاتبعدالقساةالطغاةالفساد،،المستمرة

والعشرين.الواحدالقرنفيالصينعنأتحدث؟الأحداثعلى

فيالفرددخلانطلاقةيوضحالذي،35الشكليظهركماكبير،أمليوجد

العشرين.القرنأواخرفيالصين
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الأمبركى.بالدولارالصبنفيالفرددخل.35الشكل

يكفلمأنهإلا،الصينعلىكثيراًالتأثيراستطاعقدالغربيكنلمإذا

مملكةلنقلطويلوقتمنذالموجودةالغربيةالحماسةوحملتأبداً.المحاولةعن

بينمزجالذيالغريالرجلمسؤوليةالحديثالعالمإلىالوسطىالعصور

البلاطإلىالإنجيلإدخالاليسوعيونوحاول.والتجارةالحضارة،المسيحية

واستطاع.الغربيةبالعلومهوفّلغوعشر،السابعالقرنمنذالامبراطوري

الدقيقالتوقيتعرفعندماالبلاطإلىالدخولشال"آدمايوهان1اليسوعي

الصينيونالفلكعلماء)يستطيع.1644/سبتمبرأيلول،فيالشمسىللكسوف

فلكعلمالصينيونوأخذ.(بدقةليسلكنأيضأ،الكسوفتوقيتتوقع

والتقانةالمعرفةباستعمالسعداءالصينيونوكان.(16)الانجيلوتركوااليسوعي

كانوالحضارةالمسيحيةإلىلتحويلهمالغربيةبالجهوداهتمامهملكن،الغربية

أقل.

المتحولأحكمأنبعدالصينفيبالتنميةاهتماماًأكثرالأميركيونأصبح

1927الفترةخلالالبلدمعظمعلىقبضتهكي-شك""تشيانغالمسيحيةإلىحديثأ

الأميركيةالاعلاموسائلرأت،الأمانيبوحىالتفكيرنشوةوفي.،93،-

مثالاً"تشيانغ"(الصينإلىالمبشرينأحدابنلوس"،"هنري/لتاجم!محرر)خصوصاَ

ويلزلي،خريجةاتشيانغ"1زوجةوساعدتالمعاصر.لمالعاإلىالصينيقودكرممقراطيأ

صورةرسمعلىالأميرك!نن،المتحدةالولاياتإلىدعائيةبرحلاتقامتوالى
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شاملة،إصلاحعمليةباشر11:ا"تشيانغاأنالوسا"1وقال.أذهانهمفيالمتقدمةللصين

انصيرة1ا"تشيانغابقيادةالصينوكانت.((7)ااالمسيحيالإنجيلمنجزئيأاستلهمها

العسكريةالمساعدةعبرالدعمالأميركيونوقدم."الأقصىالضرقفيللديمقراطية

أطعموالذي،"الموحدةالصينإغاثةاصندوق1عبرتدفقتاليالخاصةوالمساهمات

الصناعية.للتنميةوروّجالجياعالأطفال

كي-"تشيانغأنلاحقاً،المؤرخوندعمهمالذين،المعارضينبعضلاحظ

معارضيه.جثثعلىالسلطةإلىجاءأيضأقاسيأعسكرياَحاكماًكانشك"

وظّفهاالىشنغهايفيالخضراءالعصابةمعالقديمةعلاقاتهمن"تشيانغ"واستفاد

.(18)،927سنةشنغهايعلىالاستيلاءحملةثنيوالآخرينالشيوعمِنمنافسيهلذبح

عصبةرئيسمثل(خرين،أعداءاغتيالفيلاحقأالجريمةلمعافيأصدقاؤهوساعده

فيالرائدةالصحفإحدىتحريرورئيس(،933)سنةالمدنيةالحقوقلحمايةالصين

السياسيين،للسجناءاعتقالمعسكرات"تشيانغ"وأنشأ.((!9)،934)سنةشنغهاي

باسمكله-والجامعاتالناشرين،الصحافةوراقب،سريةأمنيةأجهزةثلإلةوأدار

تكونولن.(20,عهدهفيالحكوميونالمسؤولونأثرىذلك،وأثناء.االحرةالصين11

نشرفيمثاليونأنهمعلىالمحلييناشركاءه"1الغربفيهاتدمالىالأضرةالمرةتلك

لم.العاعبرالتنمية

وأرسلت.الخارجيةالمساعداتمنمبكرةنسخةعلىأيضأالصينحصلت

مجالاتفيتنميةخبيرثلالين1941-1929الفترةخلالالصينإلىالأممعصبة

18فيالعصبةوعينت.الريفهمِةالتعاونيةالمزارعوتنطمالنقل،التعليم،الصحة

لتحقيقالصينفيالوطىالاقتصادمجلسمعالتنسيق11!ممثلا1933َتموز/يوليو

.(2()العصبةمع"التقىالتعاونأهداف

وانتهى.مؤثرةعلاماتتركفيالصينفيالطويلالأوروبيينتدخلفشل

الاستبدادطغيانبعدثم.1949سنةاماو"1ثورةبانتصارالأوروبىالتدخل

ستدفعالثقافيةوالثورة"الخلفإلىالكبرةالقفزة"اأنلوكمابدا،الشيوعي

.حدثمتوقعغيرشيئاَأنإلا،أبديبؤسإلىالصيىبالشعب
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كئ!نبةبصبنبةبزوة

المراهقةوصديقتها)"اراشيل".الأحذيةلتسوقراشيل"11المراهقةابنى؟خذ

المتجرىِفالأحذيةأقلبأنوأحب.(الأميركيةالأحذيةسوقنصفتشكلان

0/063الآنالصينوتقدم.الصينثنيمصنوعةتكونماوغالبأ.صنعتأينلأشاهد

.(22)الأحذيةمنأميركاوارداتمن

فيسريعةدراسةأجريتوقد.وحسبالأحذيةتصدّرالصينأنهذايعىلا

-المذياع.الصينفيمصنوعة-يانكيزنيويوركلفريقالقاعدةكرةقبعةشقى.

لحاشى-يو-إس-بي.ممخرجتتصلالىالمتنقلةالسواقة.الصينىِفمصنوع

الصين.فيمصنوع-نفسهالمحمولالحاسب.الصينفيمصخوعة

التعاونيةالجماعيةالمزارعنهايةمعبدأالذيالحرةالأسواقاستكشافتحول

صناعيةشركاتإلى،السابقالفصلفيأشرتكما،،978سنةكزياوغانغفي

عنقصة2004/ديسمبرالأولكانون24فيت!كز!يويوردًونشرتْ.وزراعية

زوجمليارتسع،الصينفيالجواربمدينةداتانغ،وتنتج.الصينيةالنسيجمناطق

أواخرحئداتانغوكانت.لمالعافيإنتاجأكبرثالثوهوسنوياً،الجواربمن

الناسوكان.نسمةأف!منأقلفيهاويعيشالأرزتزرعهادئةقريةالسبعينيات

وعملت.سلال!نيالطريقعلىويبيعونهافراغهمأوقاتفيالجواربيحيكون

تسعمقابلابتداثيةمدرسةفيمعلمةالسبعينياتفي"هونغينغدونغ11الآنسة

اليوموتعد.المنزلفيالجواربلتصنعالتدريسعنوتخلتالشهر.فيدولارات

.للجواربزهيحيانغشركةمالكمثلمليونيرة

مدينة:الصينساحلعلىداتانغمنبالمَربمتجانسةأخرىمناطقتوجد

ملابسومدينةالكنزاتمدينة،العنقربطاتمدينة،الداخليةالملابس

مدينةإلىالحديثةوالتصميماتالتقانةكونغهونغمستثمرووجلب.الأطفال

ليطلقواالأولىالشركاتفيالعمالغادرماوسرعان؟5198سنةالعنقربطات

الشيوعيةالصينحكومةواكتشفتبهم.الخاصةالعنقربطاتتصنيعشركات

خففالضراش!،العامةالأرضتسليمهامثلالمناطقلتلكللترويجطرقاً
http://www.al-maktabeh.com
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رغمالنجاحهذاحققتالصينأنفعلأوالمذهلالتحضية.النقلبئوتشييد

نونS،فيالقيودتلكوانتهتعالمياً.الأقمشةتجارةعلىقيودفرض

.2005/ينايرالثاني

تحولتًاّدجفقرةأمةالأضرين:العقدينفينجاحقصةأروعالصينحققت

وكانسواء.حدعلىالفقيرةوالبلادالغربيةالشركاتتخيفاقتصاديةقوةإلى

اللحاقكيفيةفيغرينمطأييتبعولم،الجداليقبللابشكلمحليأالنجاح

،الحرةالأسواقمعالملكيةحقوقإلىالافتقارتلكالنجاحقصةوتجمع.بالآخرين

المحلية،العامةالخدماتحولالمعلوماتمعالشيوعيالحزبوديكتاتورية

الخاصة.معالعامةوالشركات

.1978lSLسنةالسوقإصلاحاتبدءبعد c95بقيمةصناعياًإنتاجأن

وارتفعت.2003سنةدولارمليار844بقيمةإنتاجإلى1978سنةدولارمليار

.2003سنةدولارمليار842إلى،982سنةدولارمليار44منالصادرات

مهندسينبإرسالالعالمفيالتقنياتأحدثللفولاذباومثلشركاتواعتمدت

البحار)32(.وراءماللتدريبومدراء

ساعدالخارجمنالدعم11إنالدوليالبنكوقال.الرعايةمزاعمالنحاحأثار

فقراءأنقذأنهالدوليالبنكوزعم."الاصلاحاتبنيةفيوساهمالاصلاحفي

يعادلماأي،2002سنةمنابتداءًسنويأمليون563مبلغضًيلة:.مميزانيةالصين

.(24)صيىلكليومياًالبنسعُشر

ديناميكيةمنمذهولاًوكنت،2003/ديسمبرالأولكانونفيالصينزرت

كلفيالبناءصروحوتنتشربحد،الجميعويعمل.رأيتهشىءوكلالتقيتهمنكل

منواشنطنتعانيوفيما.عاليةبسرعةشخصوكلشىءكلويتحركبممكان

سريعةطرقحمسيوجد،المدينةحولالسريعالطريقعلىالسيرحركةازدحام

والحواسبالخلويةالهواتفمعالتقانةوتنتضرالإنشاء(.قيد)السافىسبكينحصل

.مكانكلفي

بكينجامعاتفيعلمتهمالذينالصينيونالاقتصاددكتوراهطلابكان

دراسياًفصلاًيعادلماأيامحمسةفيوعلمت.العلمعلىللحصولمتلهفينووهان
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وتلقيت.الصينيينالطلابأصابمماأكثربالارهاقأصابىالذيالأمركاملأ،

اطور1:تقوللطفةرسالةتحملوهانجامعةمنالميلادعيدفيبطاقةلاحقاَ

.11مبتكراًوكنالحقيقةعنابحث،عملكعلىواظب،نفسك

ولكنالسريعالنموليسمجتمعلأيالنهائيالاقتصاديالهدفبالتأكيد،

سُدسيعادلالصينفيالفرددخليزالوماعال.دخلمستوىعلىالمحافظة

تامس!ؤملافاعليةضعف،الديمقراطيةغيابيزألوما.المتحدةالولاياتفيالدخل

الاقتصادفيالأخرىالحكوميةوالتدخلاتالمصرفيالنظاممشاكل،للدولةالمملوكة

لكن،المذهلازدهارهافيالصينتستمرربماأو،الفقاعةتنفحروقدكبير.قلقمثار

الداخل.منقادمالتغير

بهند

رجل.يجرهابدولابينعربةبوساطةالقديمةدلهيشوارعأحدفيأتنقّل

بباعةأيضاًمكمظوهوعليها،يعملالذيوالرجلللعربةبالكاديتسعو"الشارع"ا

الهائمةالكلاب،المتجولينالأطفال،الناريةالدراجاتالزهور،الخضار،،الفاكهة

المعابدوتصطفأشداء.رجاليدفعهاالىبالآجرالمليئةالدولابينوعربات

الآلهةبلوحاتالاعجابالمعبدويثيرأحدها.وزرنا.الطريقطولعلىالهندوسية

البخوررائحةبالزهور،المحاطةالمشتعلةالشموع،مألوفةغيربأيحديةالنقوسق،الملونة

نأليدركواالمتعجرفونالغربيونيتواضعأنوينبغى.والخشبيةالحجريةوالمنحوتات

حياةمنأطولفترةوهيسنة،(لافثلألةعنيزيدماإلىتمتدالهنديةالحضارة

الغربي.الرجلمسؤولية

البريطانيالانتدابفترةخلالالتنميةتحقيقفيالهندفشلتحال،بأي

بالممةجزءعنيزيدماإلىالخارجيةالمساعداتتصللم،الاستقلالوبعد.الطويلة

تشهدولم،التنميةفيتخططأمنهحاًبدايةالهندواعتمدت.المحلىالناتجإجماليمن

الخا!:اعهعلىحصلأنهلدرجةسيئاًالضعيفالخمووكان.متوسطنموسوى

أواخرفيالداخليةالرأسماليةقدرتهاأخيراَالهندواكتشفت."الهنديالنموامعدل1

.(36الشكل)انظرالعشرينالقرن
http://www.al-maktabeh.com
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الأميركي.بالطولارالهندفيالفرددخل.36الشكل

الهندنجاحفيإليهالفضلنسبالغربحاول،الصينمعالحالكانكما

النموعلىالصينفيكماأيضاَالهندفينفسهالدوليالبنكوهنئ.الحالي

للتحارةالبنكيروّجلمانصة،لحساباتهووفقاً.رعاهالذيالسريعالاقتصادي

وعملالهنديةالحكومةمركزيةلادعموإنمافقط،الهنديةالحكومةمعويعملالحرة

ميزانيةكانت،الصينفيالحالكانوكماأيضاً.والبلديالمحلىالحكمأجهزةمع

البنكقروضمندولارمليار1.75حوالى:متواضعةالطموحةالانجازاتتلك

الذيالفرقحجمما.اليومفيهندىلكلبنسنصفحوالىأوسنة،كلالدولي

"اتأثيراتهاإنالدوليالبنكاقتصادلمحطكبيروقال؟المتواضعةالمبالغتلكأحدثته

للهنود.ال!ريقأضاءت"القويةالعملية

منشابانأعمالرجلاوبدأبحّاثة.الهندلدىكان،الكوكبهذاإلىعودة

فيالمعلوماتلتقانةخاصةمدرسة"ثادانيو"فيحايباوار"راجيندرا11همادلهي

نألدرحةكبيراًنجاحاً"المعلوماتلضقانةالوطىالمعهد11وحقق.الثمانينياتبداية

لتعليممكدونالدإلىالهامةفكرتهماوتحولت.الطلبتلبيةيستطيعالمالموسسين

وكانعليها.الطلبظهرحيثامتيازحقوقالمعهدومنح،المعلوماتتقانة

المدنمنالمعلوماتلتقانةالوطيالمعهدنقلوامحليينمهنيينالامتيازأصحاب

بتوحيدالتحاريةعلامتهحمايةعلىالمعهدوعمل.الصغيرةالقرىإلىالكبرى

التدقيقإلىضافةٍاوالإعلانالمعلمينتدريبطريقة،الدراسيةالصفوفمناهج

البالغالملتحىالطويلباوار"راجيندار11ويقود.صارمةامتحانا!وتنطمالمستمر
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مدرائهامنولانيةدولار؟ملياريرأسمالهاشركةسنةوأربعينلانيالعمرمن

للحصوليسعونالذينالأشخاصيقدمماوغالبادولار.مليونمنأكثريمتلكون

فيفرصهملتعزيزالمعلوماتلتقانةالوطىالمعهدشهادةعاليةبرواتبوظائفعلى

.(25)اهيلعالحصول

تقانةخدماتتقدصمفيالشهيرالهندنجاحالمحدودةويبروشركةتمثل

بأصولالاطلاقعلىالهنديةالشركاتأغئوهي،الأميركيةللسوقالمعلومات

المعلوماتتقانةخدماتالشركةوتقدم.(26)رالودملياراتعشرةقيمتهاتفوق

138 Jهوم-نوكيا،،سونيمثلشهيرةأسماءبينها،لمالعافيالشركاتأغئمن

موثروهذا.(27)للطيراندلتالشركةاتصالاتمراكزأيضاًوتدير.وكومباكديبوت

مالكويحمل.الطعامزيوتلصناعة،945سنةتأسستمغمورةلشركةفعلاَ

والخمسينالثامنةالمرتبةفيوهوستانفورد،منجامعيةإجازة"برمجي"عطمويبرو

.(28)لمالعاأغنياءقائمةعلى

رركهـه!

فيوتعيش.2001/سبتمبرأيلول،،أحداثمنيومينبعد"فاطمة"التقيت

عندماأنقرةلىٍاووصلتتركيا.فيأنقرةخارجميلأأربعينبعدعلىريفيةقرية

مليئينوليلةيوموبعد.الوطنفيوالبنتاغونالعالميالتجارةمركزالطائراتضربت

أنهموالتأكدإليهمالتحدثمنأخيرأتمكنت،بأطفاليللاتصالمحاولةفيبالرعب

ونظم.المتحدةالولاياتإلىالعودةأستطعلملهذاطيرانهناكيكنولمبخير.

.أنقرةحولالريففيرحلةضيافةبكرمتركيافيالمضيفون

متوسطفيموقرةامرأةوهى،(29)الرحلةتلكخلال"فاطمة"التقيت

الطينمنمبىغرفأربعمنكوخوهومنزلها،خارجتجلسكانتالعمر.

عاثلتها.استقرارعدمعنوأخبرتى.والقشالخشبيةالعيدانوتغطيهوالحجر

.مجهدةيدويةبأعماليقومالذيالأمّىابنهاقوتهيكسبالذيالوحيدوكان

الاجتماعيةالخدمةلوكالةكبيرأدينأوترك،سنتينقبلتوفيقدزوجهاوكان

وفيتقاعدياً.معاشأللعائلةتدفعأنقبلالدينبإعادةطالبتالى،الحكومية
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بقىذلكورغم.العائلةأغنامكلبيعافاطمة"1علىكان،الدينتسديدسبيل

الطعامتجمعوأخذت.التقاعديالمعاشعلىحصولهامخمما،الدينبعضىعليها

أصمينوطفلينالسنفيالطاعنةأمهالاطعامبعفالماللجىالعائلةحديقةمن

كانت.سنتيناستمرقحطنتائجبأنهوصفتهمارؤيةواستطعت.معوقين

لموأمطاردونالفائدةعديمةلكنها،القريةخارجأرضقطعةتمتلكا"فاطمة"

الذيبالطعامتقتاتالعائلةوكانت.للرينظاموإقامةبئرحفرتستطيعتكن

قيدعلىالعائلةإبقاءفيالجيرانصدقاتوساعدت.الطبيعةمنافاطمة"1تجمعه

باللّهتثقإنهاقالت،المستقبلحولمخاوفهاأو؟مالهاحولسألتهاوعندما.الحياة

ظروفها.تحسينفيوجل()عز

القريةرجالوكانافاطمة".1!زيارتيبعدالقريةساحةإلىذهبت

اللذيذبعفالشرابثمالماءليوقدموامدعو،غيرزائرمعللغايةوكرماءلطفاء

عنسألتهمعندمابعضابعضهمبينالدعاباتوألقواالرجالوضحك.المذاق

وسطالقريةهذهفيعاشوالكنهمكرديةأصولمنبعضهموكان.قريتهم

الحديث.فييشتركنلملكنهنالنساء،بعضهناكوكانعقود.منذتركيا

فيالأشخاصبعضكانوربما.الجميلالمحلىالمسجدإلىبفخرالرجالوأشار

الشريعةفيالزكاة.مموجبا"فاطمة"يساعدونالذينالمحسنينمنالساحة

سنةكلعائداتهممنه/ه2.5الأغنياءالمسلمونفيهايمنحوالى،الإسلامية

.(30للفقراء)

إذامماأفضلالدخلمتوسطاقتصادفيوضعهالكن،وفقيرةمحتاجة"فاطمة"

وتمتلك.أفريقيةفيرأيتهالذينفسهالنمطمنفقرهايعدولافقيراً.اقتصاداًكان

حياةتتحسنأنوآمل.وثلاجةتلفازجهازفيهمعقولبشكلمريحاًمنزلاً

نمواًتركيااقتصادويشهد.2001أزمةمنبقوةيتعافىتركيااقتصادلأنافاطمة"1

.فترةمنذقوياً

1917سنةتركيا،أنقرةفيبقالةفقير،آدابأستاذابنكوك"،"فهىافتتح

توفيوعندماسنة.عشرةستةالعمرمنيبلغوكان.دولاراتكانيةيبلغرام!ساب

مجموعة،شركتهوانتقلت.لمالعالأثرياءفوربسقائمةعلىكان،،996سنة
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أكبرأحدالآنيعدكبيرعالميتكتلإلىصغرةتجاريةموسسةمن"كوك"،

وأجهزة،السياراتمنشىءكلكوكمجموعةوتنتجتركيا.فيالخاصةالشركات

،مصارفوتدير؟البندورةومركّزالثقابأعوادإلىوالأفرانوالثلاجاتالتلفاز،

انخفاضرغمأعمالهاوازدهرت؟تجزئةوسلاسلسياحيةمرافق،تأمينشركات

والدهتقاعدبعدالعمل"كوك"اابنرحمي"11وتولى.الأوروبيةوالمنافسةالأسعار

جونزجامعةمنجامعيةإجازةعلىكوك""رحمىوحصل.،984سنة

2004سنةلمالعالأئرياءفورب!سقائمةعلى406المركزفيكانوعندماهوبكنز.

مجموعةاعتمادومع.(31)اامصطفىا1ابنهإلىالشركةإدارةكوك"رحمي11سلم،

الغربي،الرجللمسووليةدليلأأبداًتكنلموالىلعملهادليلاًالمستهلكينرغبةكوك

2002سنةلهو/ه5بنسبةالمجموعةصادرالتطوارتفعت.(32)كوكأعمالازدهرت

دولار.مليار6.2إلىلتصل

1995-1970الفترةخلالتركياصادراتفيالصناعةمساهمةنسبةارتفعت

سنوياًه/ه5.6بنسبة.ممجملهالتركيالصناعاتقطاعونما.(33)ه/ه74إلىه/89من

.2003-1966الفترةخلال

تتعرضولم.(37الشكل)انظرالعشرينالقرننجاحقصصإحدىتركيا

والحربالعثمانيةالامبراطوريةا"فيأرمنوتعافت،الغربىالاحتلالأوللاستيطان

ذلكمنذثابتبشكلاقتصادهاوينمو.الأولىالعالميةالحرببعداليونانمع

معالنزاعات،الكبيرةالدوريةالاقتصاديةالأزماتمنالرغموعلى.الوقت

ويتدفق.راسخةثرممقراطيةاليومتركياتعدالعصكرية،والانقلاباتالأكراد،

،المتحدةالولاياتفيالعلياالدراساتكلياتعلىتركياأنحاءكلمنالطلاب

يعودونأو،الأميركيةالجامعاتفيالمستوىرفيعةأكاكرمميةمناصبعلىويحصلون

.هناكجداًمرموتةجامعاتفيللتعليمتركياإلى

للاتحاد،انضمامهاشروطعلىالأورويالاتحادمعتركياحكومةتتفاوض

لمالعامعوسياسيأاقتصاديأتتحدعندماالتاريخيةاللحظةتلكنحوبرجاءوتتطلع

تلحقولا.مومنينغررشرقييناعتبارهمعلىالأوروبيوناعتادومايبرْغلاالمسيحي

لم.العاوباقيالغرببينالفاصلالخطتزيلوإنما،وحسببالغربتركيا
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تركبا.فىالفرددخل.37الشكل

بوتسو؟ن!

كبيرةماساحتياطيات1968سنةأفريقيةالجنوبدي-بيرزشركةاكتشفت

وفيما.شراكةاتفاقيةلعقددي-بيرزمعبوتسواناحكومةوتفاوضتبوتسوانا.في

حكومةقررت،عادةبتأميمهاةمّيقمعدنيةمواردتكتشفأخرىحكوماتتقوم

واكتشفت.الماسوتسويقتعدينمجالفيدي-بيرزخبرةمنالاستفادةبوتسوانا

جوانينغ،في(خرضخماًماسيأعرقاً،976سنةدي-بيرزبوتسواناتعدينشركة

الجنوبالاكتشافاتمنذالعالمفيماسىاكتشافأكبروهوبوتسوانا،جنوب

معالأصليةالاتفاقيةعلىمجددابوتسواناوتفاوضت.كمبرليفيالأولىأفريقية

بوتسواناوباعت.الماسعائداتمنه/ه80منيقربماذلكومنحهادي-بيرز،

العالميالسوقعنسابقاً)ححبتهاالماسمنمخزوناتها1986سنةدي-بيرزلشركة

حصةمنلهاسابقةلاه/ه5.2ونسبةالمالمقابلالأسعار(ارتفاععلىللمحافف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نمومعدلوكاندي-بيرز.إدارةمجلسفيعضوينتسميةحقمعنفسهادي-بيرز

اعتمادهارغم،الأخيرةالأربعةالعقودخلالالعالمفيالأسرعبوتسوانااقتصاد

سيراليونمثلالآخرينالماسمنتجىعنتماماًتختلفمحصلةوهي،الماسعلى

نفسه،الوقتفيبسرعةبوتسوانافيالصغيرالتصنيعقطاعوتوسعوأنغولا)43(.

دعامةالماشيةوكانت.2003-،966الفترةخلاله/ه8.7إلىوصلنمواًوسجل

علىالجديدةالألفيةفيبوتسواناوتعمل.المحلىالدخلوزيادةللتصديرأخرىمهمة

أزمةمعالجةوتحاول،الماسإلىبالإضافةأخرىمنتجاتليتضمناقتصادهاتنويع

مريعة.إيدز

بتشاوريقضيالذيالقويالنظاممناستفادتقدبوتسواناتكونربما

اجتماعاتمننوعاًكانتالىكغوتلا)فيالاستعمارقبلالمواطنينمعالزعماء

الاستعماريةالحقبةخلالالبريطانيونتجاهلهاالىالأخرىالعواملوبين.(البلدة

ووضوحبوتسوانا،لشعبالنشىالتجانسبسببالعرقيالنزاعغيابكان

.(35)الماشيةملكيةعلىالمعتمدالأهليةالحيازةحقوق

الأفريقية.البلادمنللعديدالمحليةالتنميةفييحتذىمثالأبوتسواناقدمت

بوضعالفاسدينالطغاةلقيامنظرأنقمةأفىيقيةفيالطيعيةالمواردوفرةوكانت

بالحكومةتاريخيأمرتبطةالطبيعيةالمواردأن4الفصلفيورأيناعليها.أياديهم

التحررالبلادبعضوتستطيع؟صارمةقوانينليستالتاريخيةالميوللكنالصيئة.

عندهاتتحول،جيدةحكومةعلىالأفارقةحصلإذاأنهبوتسواناوأظهرتمنها.

نعمة.إلىالطيعيةالمواردوفرة

منهاالعديدلكن،الطبيعيةبالمواردغنيةالأفريقيةالدولكلليست

البن،الغذالْية،المحاصيلتنتجالىالطبيعيةأنغولامواردتجعلأنوينبغي.كذلك

السمك،،الحمضيات،التبغالسكر،قصب،النخيلزيت،الأبيضالليف

فيالأشياءتلككلينتجالشعبوكانغنياً.البلدوالنفطالماسا!هرباء،

واندلاعالاستقلالعندللبرتغاليينالمفاجئالرحيللكن،ةيرا!عتسالاالحقبة

بناهاالىالحديديةالسككوكانتذلك.متابعةإمكانيةدمراالأهليةالحرب

الديمقراطيةالكونغوجمهوريةفيالمناجممناطقبينسابقاَتصلالبرتغاليون
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تلكتعمللمو.مغريةعبورإيراداتمحققةالأنغوليبنغيولاومرفأوزامبيا

الديمقراطيةالكونغوجمهوريةفيالسلاميفتحِوقد.الاستقلالمنذالسكك

بالحصولالمواطنينمطالبتحقيقتمإذامجددا،العملهذاأمامالبابوأنغولا

.حيدةحكومةعلى

تشيثي

بعضىزرتعندماالعالميالاقتصادفيتشيلىسانتياغو،اندماجمدىرأيت

.المركزيتشيلىمصرفإلىطريقيفيالسريعةالقهوةلتحضيرالمحليةالمتاجر

علىويحصلنالأكوابيسلمن،الطلباتيتلقينعارياتشبهشاباتوكان!

عنمصغرةصورةيقدموالتجارةالكافيين،الجنسبينالمزجأنويبدوالاكرامية.

.اليومالعالميالاقتصادنيماوأسوأأفضل

مدينةإلىزيارةخلالتشيليفيالتنميةلفوائدأوضحرؤيةعلىحصلت

جيدأمنظمةشوارعفيالمرتبةالنطفةالمنازلبعضوزرتسانتياغو.فيالأكواخ

لتجديدخيريأمشروعأيديرونالذينالعلياالطبقةمنالمثاليينالطلاببعضبرفقة

منبطاقاتمزيّنالإحمنىمسكنهاجدةإلىوتحدثت.الأكواخمدينةمساكن

وطأةأخفلكنه،هناكموجوداًالفقركان.مريحوأثاثتلفازجهازوفيهالزهور،

الاقتصادنموأنويبدو.لمالعاحولزرتهاالىالأخرىالأكواخ.ممدنمقارنة

الأغنياء.إلىإضافةالفقراءأفادقدالتشيلى

.(38الشكل)انظرالحاليةاللاتينيةأميركامشاكليخصفيمااستثناءتشيلى

قامت،l973-1970الفترةخلال"الليندياسلفادور1الاشتراكيحكموبعد

.الحرةالسوقإصلاحاتبإدخالالقاسيةالعسكرية"بينوشيه"أوغستوحكومة

الحرةالسوقإصلاحاتلكن،العسكريالنظامالكليةالاقتصادأزماتورافقت

الأحزابمنكلواتفقت،الديمقراطيةوعادت.الثمانينياتفيأخيراًأممرت

تشيلىوتعد.الحرةالسوقنموذجعلىالابقاءعلىواليساريةاليمينيةالسياسية

.مستقرةحرةسوقكصممقراطيةاليوم
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الأميركي.بالدولارتشيلىفىالفرددخل.38الشكل

تشيلىبينحرةتجارةاتفاقية2003تموز/يوليو23فيالنوابمجلسأقر

.2004رياني/ينائلاكانون،فيالتنفيذحيزدخلتوالى،المتحدةوالولايات

،2004سنةالمتحدةالولاياتإلىالمنتجاتمنمتنوعةمجموعةتشيليترّدصو

النحاس،الخشبيةالمنتجات،الأخشاب،الطازجةالفاكهةالأعاك،مثل

باختصاصويرتبطنموذجيأالطازجةالفاكهةصناعةنجاحويعد.(36)والملابس

المقابلالزراعةوموسمالمعتدلمناخهامنوبالاستفادة.العالميالاقتصادفيتشيلي

أميركاإلىالطازجةالفاكهةلتصديرالفرصةاستغلت،الجنويالكرةنصففي

الشمالية.

،المتحدةالولاياتفيالصيففترةخلالتشيليإلىمؤخراًسافرتعندما

ودولاراتهبممزالجهميحملونالذينالأميركيينبالطلابمكتظةطائرتيكانت

مؤلفاسانتياغوإلىالمطارمنالطريقوكان.التشيليةالشتاءمنتجعاتإلىالسياحية

إلىمانهاتنمنالمزدحمةالرحلةتجعلوالى،جديدةسريعةمسالكأربعمن
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الى-جنوبجنوبالعولمةعنمثالاَهذاويعد.بالمقابلمؤسفةتبدولاغارديا

.11ندورايوسو1السنغاليالمطربمنالأجرةسيارةمذياععبرععتها

كما،تناسبهمعندماالأصركيةالاقتصاديةالنماذجمنبحريةالتشيليونيستعير

فييتدربون"فريدماناميلتون1تلاميذ-الشهيرشيكاغو-بويزفىيقمعيحدث

معظمهمعاد-تشيليينالتخرجزملاءمنمحدودغيرعددوكانشيكاغو.جامعة

الخارجية،المساعداتتكنولم.والحكومةالاقتصاديديرونتشيلى،إلىالاَن

اكتشافهاخلالتشيليفيثانويينلاعبينمنأكثرالدوليانوالبنكالنقدوصندوق

الديمقراطية.الحرةالأسواقنموذج

كتنعههةكعحث!هة

بوتسواناتركيا،الهند،؟سيا،شرقنمور،الصين،الياباننجاحاتتحولت

والأوروبيونالأميركيونوسيدرك.الغربغطرسةمنتسخردعاباتإلىوتشيلي

لم.العاباقىمنقذي،بالنتيجةليسوا،أنهممايوماَالغربيون

نفسه.بتنميةالعالمباقييقوم،العالمباقىتنميةثنيالغربيفشلعخدماحئ

الاستكشافية،الجهود،الذاتعلىالاعتمادمنالعالمباقىنجاحمنكبيرقسمويأتي

لم.العاباقيتناسبعندماالغربمنوالتقانةالمؤسساتالأفكار،واقتباس

محاكاته.يمكنبسيطتفصيلىمخططأيالنجاحقصصتحمللامجددأ،

،السوقلاختبارالتنمويةتجاربهاأخضعتكلهاأنهابينهاالرئيسىالموحدوالعامل

للحصولالأسواقاستعمالأنولمدو.والخارجيةالمحليةالأسواقمنواستفادت

نأ3الفصلفيرأينالكن.للنجاحضروريالمسؤوليةوتحديدالمعلوماتعلى

مع.بالتأكيدالنجاحقصمىكلتتوافقولا،ذاتهبحدصعبالحرةالأسواقإنشاء

.الاقتصاديالنشاطفيالحكومةتدخلعدممبدأ

يحولانالقاسىالذاتيوالاستبدادالحرةللأسواقالكبيرةالانتهاكاتأننعرف

(ليةصيغةالواضحةالباهرةالنقطةتلكخلفيوجدولا.النجاحتحقيقدون

إلىفقطوالاقتصاديينالسياسيينةثاّحبلامنالعديدَويتطلع،النجاحلتحقيق

.4و3الفصلينفيذكرناهاالىالعقباتمنالعديدعلىتتغلبتدريجيةتحسينات
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منالكثرتعيش-الفقرللشعبسحريةوصفةالذاتعلىالاعتمادليس

عصاباتتديرهابلادفياحتهادها،عنالنظربغض،المحظوظةغيرالفقرةالشعوب

بإمكانيزالولا.التنميةنحوالطريقبعدلْكمشفلممعقدةمجخمعات!فببساطةأو

لعب،الماضىتجاربمنوالمستفيدةمخاسببشكلالمتواضعةالغرلية،المساعدة

المساعداتتستطعكيفالآتيالفصلفيوأختنالفقراء.معاناةتخفيففيمادور

الطوباوية.الأهدافمنتتحررحالماالماضيفيأنجزتهمماأكثرتحقيقالغربية

http://www.al-maktabeh.com
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ومنالراهنة+غانا،فوربسمجلة،"مات!ئمان"ديانمنمأخوذةاكوساهْ"رونالدحولالتفاصيلء

بسخاء."ماتشان"لهَثمهاملاحظات
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لحفريلك!اعلآ،لفل

الغربيةالمسا!ةمستقبل

؟لاستكش!فعنلانئف؟نلهطهغي

ئشكشافحطكلونهاية

!ن؟دبحهث!ىكودةمشثون

1لاولمى.ثثعرة!هك!نوموفة

!ةصفر1ت1رنو!!!طت.إس.ت

."943،ربعلأت

اّمعمرةقريشى"و"ماريوايتل"دينيس11التنميةمجالفيالعاملانتساءل

والبنكالنقدصندوقفيبالصدمةالعلاجطريقةباعتمادالمنادونبهسينصح

الغالبعلىسينصحون؟الخارجيةالمساعداتإلىيحتاجالذيالبلدالدوليين

بالعملللأسواقالسماح،سريعةخصخصةبعمليةالقيام،الدولةملكيةب!لغاء

اعتدالأأكثرمنهجاًوسأفضل.البيروقراطيالمركزيللتخطيطنهايةووضع

يعانيوالذيالخارجيةللمساعداتالمتلقيالبلدفيتدريجيةإصلاحاتيتضمن

المشاكل.

باقيفيالفقراءمساعدةالغربيةالمعوناتتستطعبأنأملهناكيزالمانعم،

البائسة.مشاكلهممعظمحلعلىالعالم

كع!ئة؟ثرسعهـهة

مشاكللاصلاحٍطوباوية؟مالاَأثارتأنهاالكبيرةالمساعداتمشاكلإحدى

لإصلاحطوباوياتفصيلياًمخططأالآن.سأقدمأنىتعتقدونكنتموإذا.المعقدةلمالعا

فيالسابقةالفصولعبرسيئأكانعملىأنبدلا،المعقدةالمساعداتمشاكل

الطوباوية.المخططاتمشاكلشرح

409
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تسمحالىالمفيدةالدروسبعضهناكيكونأنآملذلك،رغم

الهدفجذبوإذا.التدريجىالتقدمبعضإحرازفيالغربيةللمساعدات

النتائجعنالمسؤوليةالمساعداتوكالاتتحميلعنبعيداًالاهتمامالطوباوي

جدولوقاد.الهدفذلكعنالتخلىعندهاالأولىالخطوةستكون،الملموسة

لكلمتعددةأهدافتحقيقعنجماعيةمسؤوليةظهورإلىالطوباوىالأعمال

ويوجد.العمليةتلكالبشربدأمنذالحوافزأنظمةأسوأيعدوالذي،وكالة

أدتأشياءإنتاجفنيعقيمةجهودإلىقادتوالىالمراقبةحوافزفيتشويهأيضأ

.كبيرةنتائجتحقيقإلى

تغييرمحاولةعلىميَععتركيزإلىأيضأالطوباوىالأعمالجدولوقاد

كبيرةدوليةبيروترإطيات-الراهنالوضعيساهمولابأكملها.السياسيةالأنظمة

ولاللفقراء.المالإيصالفي-كبيرةوطنيةحكوميةلبيروقراطياتالمساعدةتقدم

.الحكوماتسلوكتغييرفنينفعأالمساعداتشروطتجدى

بالاًتلقواولاالحفر.لإيقافالأولويةتكونحعْرة،فيأنفسكمتجدونعندما

.يعرفونمماأفضلبشكلالآخرينمشاكلتحلونكيفتعرفونبأنكمالرعايةلثقة

وأ،الأخرىالبلادبغزوتقومواولا.المجتمعاتأوالحكوماتإصلاحتحاولواولا

أوقفوا.الشروطانهوا.أهليةحربفيالقاسيةالفصائلأحدإلىالأسلحةإرسال

الشاملةالمؤسساتيالاصلاحمشاريععنتخلوا.العملوأطربالقمموقتناةع!ضإ

وأالحكوماتتغييروليسالأفراد،حياةتحسينالهدفيكونأنينبغى.والساذجة

الأفضل.نحوالمجتمعات

سيجد،الحكوماتمنبدلاًالأفرادمساعدةعلىقادراًالغربيصبححالما

المساعداتإيصالمنبدولا.الخارجيةالمساعداتتلفالىالأحاجىلبعضالحل

بلدانهم.فيالقيادةمراكزصفيواللصوالحربأمراءبوجودالمحظوظينغيرلأولمك

والبنكالنقدصندوقبتدليلوالمتمثلةللشجنالمثيرةالمشاهدإنهاءالغربويستطيع

إنهاءويستطيع.واللصوصالحربلأمراء،الأخرىالمساعداتووكالات،الدوليين

املكية1بينالمتأصلالتناقضإنهاءويستطيع.الشروطفىضونفاقالأبويةالرعاية

واشنطن.تمليهاالىوالشروطالبلد"
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المرتكزةالمحليةالتنميةووحدهاالفقر.إفاءالمساعداتتستطعلاتذكروا،

ولدىذلك.تحقيقتستطعالحرةالأسواقفيوالشركاتالأفرادديناميكيةعلى

أكثرتحقيقالمساعداتتستطع،العامةالاقتصاديةالتنميةعنالمستحيلةالمهامإقصاء

الفقراء.معاناةمنللتخفيفبكثيرالآنتنجزهمما

منلمالعافيفقراًالأشدالأشخاصتمكين:الأساسىالهدفعلىركّزوا

الإمدادات،الحيويةالمضادات،اللقاحاتمثلضروريهوماعلىالحصول

الكتب،المياهأنابيبالحَفْر،ثُقَب،الطرقالأعدة،المحسّنة،البذور،الغذائية

يساهموإنما،الصدقاتعلىيعتمدونالفقراءهذايجعلولا.والممرضينالمدرسية

حصيلةمنترفعالىالأخرىوالمدخلاتالتعليمٍ،التغذية،الصحةتحسينفي

القوميالعلمصندوقتغطيةكانتمثلما)تماما.حياتهمظروفلتحسينجهودهم

حياتيتحسينفيلجهوديفىفعةالاقتصادفيالدكتوراهعلىحصوليمنحةلتكا!ف

.(المهنية

أخركطمجالاتوتوجد.المشاريعنحوالمساعداتكلتتجهأنأعيلا

إدارةفيالعمليةالمعرفةنشرتتضمنالمساعداتوكالاتجهودمنللاستفادة

للاقتصادالجيدةالإدارةحولالنصيحةتقدسم،الأسهمأسواقأوالمصرفيةالأنظمة

لخدمةمقدمةتكونتدريجيةب!صلاحاتالقيامأوالتحاريةالقوانينتبسيط،الكلي

فعّالة.مدنية

هذهاعتمادأنأقوللا،الآخرينالمساعداتمنتقديمنالكثيربخلاف

هذهإنحئأونفعأ،ستجديأقدمهااليالحلولوأنسهلاَ،سيكونالحلول

هذهاعتمادلعدممعقولةأسبابوتوجدولا.لالا،.بالمطلقصحيحةالحلرل

أبسطحئجعلفيالاجتماعىالتعقيدإلىجزئياَذلكسببويعودسلفاَ.الحلول

مزعجة.ستبقىوالى-نفعاًتجدىالتدخلات

ذلكسببويعودتغييرها.ككناليببعفالعواملأيضاَيتعلقالأمرلكن

للفقراء،فعّالةمساعدةبتقدسمالكفايةفيه.مماتهتملاالغنيةالدولأنإلىأيضاَجزئياَ

أحدلاأنالسببمن؟خروجزءنفعاً.تجديلاكبيرةطوباويةخططأتعتمدوهي

ويمكن.الوقتهذ/خلالالمكانهذ/فيالتدخلهذ/نجاحمسووليةيتحملفعلاَ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والتقييمللاختبارإخضاعهاينبغىأنهإلاالشىء؟بعضغريبةهنااقتراحاتيتبدوأن

؟خر.شىءأيمثل

البخاثةإلىذلكمنبدلأويشيرخطة.ليسالكتابهذاذلك،منالأهم

وضرورة،للتدخلاتالتجريييةوالنتالْج،المحليةبالأوضاعالمعرفةيمضلكونالذين

)وقديكتشفونسوفالذينالفقراء،منمعلوماتعلىللحصولماطريقةإيجاد

تجديالمساعداتجعلكيفيةحولوالمعقدةالمتنوعةالأجوبةكل(بالفعلاوفِشتكا

نفعا.

.مرضٍغيرالحاليالنظاملأنفقط،الاقتراحاتبعضبتقدسمقدماًسأمضي

.ةثاّحبلاإرشادتستطيعالىالتاريخيةالعبرلبعضالكتابهذاعرضوقد

المسووليةتحميل.متعددةأهدافعنالجماعيةالمسؤوليةحوافزنظامإصلاح

فيبالتخصصالمساعداتلوكالاتالسماح.فرديةأهدافتحقيقعنالفردية

وكالاتتحميلثم.ممكنةمساعدةأفضلفيهاتقدمالىوالبلادالقطاعات

لجهودها.فعلأمستقلتقييمجراءباٍنتائحهاعنالمسؤوليةالمساعدات

القسم)مثلميزانياتهامنجزءتخصيصمساعداتوكالةكلعلىينبغىربما

مستقلةدوليةتقييممجموعةفيللمساهمة(الذاتيالتقييملعملياتالمخصمالاَن

علىستعملوالى،والفقيرةالغنيةالدولمنعلميةبطرقمدربكادرمنتتكون

تجريبيةاختباراتالتقييموسيتضمن.وكالةكلجهودمنعشوائيةعيناتتقييم

يكونأنوينبغى،عملىإحصائىوتحليلممكناً،ذلكيكونعندماعشوائية

التجريبيةالاختباراتإجراءممكنأيكونلاعندماحئ،الأقلعلىحقاًمستقلأ

أوضاعهمكانتإذامال"وحمختلفةبطرقالفقراءسؤال.الإحصائيةوالتحليلات

علىللضغطالغنيةالدولفيالخيرلأعمالعالمحبينالأشخاحشد.تتحسن

لاعندماضدهاالغضبوإئارةفعلأ،الفقراءلىٍاأموالهاإيصالأجلمنالوكالات

الفقراء.إلىالوصولتستطع

صدورعندالمكافأةوإغراءوالخوفالأهدافمنصغيرالتخصمبعددمع

استكشافعلىقادرةالمساعداتوكالاتستكونربما،المستقلالتقييمنتائج

عملاءويستطيعتحلها.حئ،التغذيةسوءمثلما،مشكلةلإصلاحمختلفةوساثل
http://www.al-maktabeh.com
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الشركات،الحكوميةغيرالمنظمات:مختلفةإيصال(لياتاختبارالمساعدات

حئوربماالفقراء،لمساعدةطرقأتستنبطالىالاجتماعيةالموسسات،الخاصة

تمماوتقييمتحقيقهابمكنبأهدافالتخصصجيد.بشكلتعملمحليةحكومة

.ةثاّحبلاإلىالمخططينمنالسلطةسينقلإنجازه

البلادوحكوماتالمتعددةأوالثنائيةالمساعداتوكالاتأنأعتقدأنىرغم

أفضلهوماتقدصمتستطعربماأنهاإلاسيء،بعملقامثحالياًالموجودةالفقرة

المساعداتوكالاتبيروقراطيويبقىأنوينبغي.المسؤوليةتحميلهاتمإذا

ومجدداً،.التنميةخدماتلتقد!بمالتنفيذيالجهازقائمةعلىالوطنيةوالحكومات

الفقراء.لمساعدةنفعاًيجديماهويهمماكل

هل،ملموسةنتائجبتقييمالمرءقامإذا؟الرقابةمشكلةإصلاحيمكنكيف

أنناهناأعتقدمراقبتها؟يمكنبأشياءالقيامنحوالانحرافتصحيحفيذلكسيساهم

حوافئنظامأىفيصعباًالتفكيروسيكون.البراغماتيةمنصحيةجرعةإلىنحتاج

مضظورة.نتائجإلىالتوصلسبيلفيمنظورةغيرجهودمكافأةبنجاحيستطيع

معرفةنحاولأنينبغيذلك،منوبدلاًدائماً.بقرةستبقىالبقرةذلك.عنتخلوا

الدوليةالمساعداتوكالاتولندع.الرقابةحسنمعالمفيدةالتدخلاتتتقاطعأين

نولّمحيسالتقييمعمليةعلىالقائمينأنلنتأكدلكن،بالرقابةوتقومقدمأتمضى

التقممِمفيالعاملونوسيمنحللفقراء.جيدةنتائجتحقيقمسؤوليةالوكالاتتلك

العمل.وأطرالقمممثلالفارغةالعلنيةللإشاراتالصفرعلامة

يتمرسأنوينبغى.الاصلاحاتتللثتطيقفيالمخاطرمنالكثيريوجد

لاجراءالمساعداتبيروقىاطيوسيسلكهاالىالطرقكلعلىالإصلاحفيالعاملون

القوية.الراهنةالسياسيةالحالةعلىنفسهالوقتفيوالحفاظالضروريةالتغييرات

انتقادأي،محتوىيكنلمإنلغة،تكييففيللغايةماهرةالمساعداتبيروقراطية

لتحقيقالادارة11منهجالآنتعتمدأنهاالمساعداتوكالاتيعّدت،وبالفعلبحقها.

.11النتائج

لتحقيقالادارة11بعنوان(خرتقريرعلىالانترني!علىالبحثأثناءعثرت

الذي،"العمليةالممارسةسبلحولمرجعالتخفيذ:موضعالمبادئ،التنميةنتائج
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عنأحماءهميذكروالمالذينلفونالموًويقول.2005/أبريلنيسانفيإعدادهجرى

لجماعةالتنميةنتائجلتحقيقالادارةحولمشترك"اعملنتيحةبأنهاجهودهم

يقدمعملهمأنويعتبرون."المانحينوممارساتالمساعداتكفاءةحولالعمل

."االمساعداتكفاءةحولالمستوىعاليمنتدىإلى"إيصالهايتماخاصةامعلومات1

التخططنتيحةتقعالىالأخطاءمنتستفيدلاالمساعداتصناعةتزالما

الطريقةفيواضحبشكلذلكويظهر،الجماعيةوالمسووليةالقاعدةإلىالقمةمن

:"النتائجلتحقيقالادارة11بأنهاالمساعداتوكالاتالمرجعفريقفيهايصفالى

بلدكلفييجابيةٍانتائجلتحقيقمساعداتاستراتيجياتالتنميةوكالات"تضع

تتفاوض،العمليةهذهوخلال.الوطنيةالحكوماتومعالبعضبعضهامعبالتشاور

.("1البلد"ذلكمحصلاتلدعممعأالعمل(ليةعلىالمتعددةالوكالات

أي:-ااالقشدةفرَغ"بالمساعداتوكالةتقومأنخطرأيضأيوجد

نأالمحتملمنوالى،إيجابيةنتائجتحققأنهاإظهارسبيلفيالواعدةالمشاريعاختيار

تقوموعندما.مساعدةدونوحدهاتحقيقهاعلىقادرةالوطنيةالحكومةتكون

مثلسيء،شىءعلىمواردهاإنفاقمنالحكومةتمنعفإنها،بذلكالوكالات

قلقهميصبحربمالكنالمنقولة"،"االمعونةأموالمنالمساعداتمحللوويقلق.الجيش

نأيتأكدواأنعليهمينبغىالأقلوعلى.حولهمالأمورمنالكثيرتفشلعندماأقل

الحليب.تنتجالأبقار

مساعدة؟لياتفيالتفكرنسضطيعذلك،ورغم.هائلةالاصلاحعقبات

وييحثهنا.اقترحتهمااللذينوالتقييمالتخصصجانبإلى،المشاكللحلمبتكرة

القاعدةإلىأقربوهم،لمالعافقراءلمشاكلحلولعنالقلبطيبىمنالكثر

وقد،وواعدةجديدةأفكارالجهودتلكبعضمنوستنبثق.القمةفيالخبراءمن

بالفعل.بعضهاانبثق

نحنقبتقع

يومياًذرةكعكة250حوالىسنةعسينالعمرمنالبالغةغارسيا""امماتحضّر

بوينافيستا،فيبالدخانالمليءالأرضيةالمتسخمطبخهافيالكبيرةلعاثلتها
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فيالتغذيةسوءمنتعانيفقيرةعائلةوستيناثنتينحوالىوتعيشالمكسيدً.

صحى.صرفأوجارماء،معبدةطرقدونميكواكان،مقاطعةفيبوينافيستا،

المدرسةإلىالًأطفاليذهبولا.الزراعةهوالقريةىِفالوحيدالاقتصاديوالنشاط

التركيزفيمشاكليواجهونإليهايذهبونالذينوأولثك،الحقولفييعملونلأنهم

الخاوية.بطونهمعداشىءأيعلى

ا"سانتياغويدعىمعروتاقتصاديوهوالمكسيكى،الماليةوزيرنائبقدم

وكانغارسيا".امما11مثلالأشخاصلمساعدةمبتكراًبرنامجا1997ًسنة،"ليفي

/ز/للأمهاتنقديةمنحاًويقدم(للتعليمالوطى)البرنامجبروغرسايدعىالبرنامج

وأحضرن،الصحيالتثقيفبرامجفيوشاركن،المدارسإلىأولادهنأرسلن

فحوعوإجراءغذائيةمساعداتعلىللحصولالصحيةالعياداتإلىالأطفال

لمنحهاالمكسيكيةالاتحاديةالحكومةمنكافيةأموالوجودلعدمونظرألهم.دورية

علمىتقييمإجراءمعهاككنبطريقةالمتوفرالقليلالتمويلاليفى"1عّزو،للجميع

253اختيارمع،المساعداتلتلقيترية253عشوائياًالبرنامجواختار.للبرنامج

كلمنالبياناتجمعوتم.للمقارنة(مساعداتأيعلىتحصلالاأخرىقرية

المكسيكيةالحكومةومضحت.البرنامجبدايةوبعدقبل506عددهاالبالغالقرى

قاموالذي"ا،الغذائيةالسياسةلأبحاثالدوليالمعهد"ا!البرنامجتقييممهمة

البرنامج.تأثيراتحولبدراسات

انخفاضنسبةوكانتنفعاَ.أجدىالبرنامجأنالأكاكيمميةالنتائجوأكدت

وازداد،ه/ه23بالأمراضبروغرسامساعداتيتلقونالذينالأطفالإصابةتكرار

نسبهَوانخفضته/ه.18الدمبفقرإصابتهمنسبةوانخفضتا-!ه/هبنسبةطولهم

الالتحاقفي3/ه3.4قدرهازيادةهناكوكاش!.ه/ه19بالأمراضالبالغينإصابة

اللواتيالفتياتبينأكبرالزيادةوكانت؟الثامنحئالأولمنالمدارسبصفوف

.(2)0/0،4.8إلىووصلتالسادسالصفأكملن

إنهاغارسيا""امماوتقول.الفرقلاحظوابوينافيستافيالناسأنالأهم

بفضلالذرةكعكإلىإضافةأسبوعياًالاَنمرتيناللحومأطفالهاإطعامتستطيع

يزدادالحضورأندياز""اسانتياغوالمعلمولاحظبروغرسا.منتتلقاهاالىالأموال
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الأنهم1:اديازا11يقولذلك،علىوعلاوة.غرفتينمنالمولفةبوينافيستامدرسةفي

الأطفالوييدو.أطوللفتراتالتركيزالأطفاليستطع،أفضلتغذيةإلىيحصلون

حضورهمعلىتعتمدأمهاتهممساعداتأنيعرفونلأنهمللتعلمتحمساًأكئر

.(3)اارسةللمد

للحزبالناخبينرفضرغمواستمر،وضوحبكلموثقأنجاحاًالبرنامجحقق

وبحلول.2002سنةالديمقراطيةالمكسيكثورةفيطويلةفترةمنذالسلطةفيالقائم

و!لك،المكسيكفيالعائلاتمن5،ه/ْإلىيصلبروغرساكان،الوقتذلك

الفقراءليشملالبرنامجالجديدةالحكومةووسعتدولار.مليون800تبلغميزانية

.(4)الدوليالبنكمنبدعمالمجاورةالبلادفيمماثلةبرامجوانطلقت.المدنفي

نأالمساعداتنظامإصلاحبضرورةالمنادونيستخلصهاأنينبغىالىالعبرة

بحيثمساعداتلبرنامجالدعمتقدىميستطيعالعلميٍوالتقييمالحرالخياربينالمزج

-لباقم-دوقنلابرنامجتوسيعويمكن.بسرعةنفعاتجديالىالأمورتوسيعيمكن

منالمزيدليشمل،عليهمناسبةمحليةتعديلاتإجراءمع،نفسه-و-الصحةْالتعليم

.نَالاعليههوممابكثرأوسعنطاقوعلىالبلاد

وثهئدكيئهه!كئىثتعثمعثى؟لاظفلة!!سه

:الأطفاللتعليمالتدخلاتمنمربكةمجموعةالتعليمبضرورةالمنادونقدم

توظيف،المدرسيةالصفوفبناء،المدرسيةالملابستوفير،المدارسرسومإلغاء

صحةتعزيز،المدارسفيمجانيةوجباتتقدصم،المعلمينتدريب،المعلمينمنالمزيد

تقدهـيم،المجانيالتعليمتوفير،الدراسيةالكتبتقدسم،مجانيةأدويةبتقدسمالأطفال

وفي.الخاصةالمدارسرسومودفعجيداًطلابهمأداءيكونالذينللمعلمينالجوائز

مامعرفةالمستحيلومنواحدةدفعةشيءكلفعليتم،نموذجيطوباويبرنامج

نفعا.يجديلاومايجدي

مختلفاً.منهجأحلولعنيفتضونالذينبعفالبحّاثةاعتمد،الحظلحصن

لماختبارمجموعةعلىتأثيراتهوتحديدحدة،علىتدخلكلبدراسةهؤلاءويقوم

رائدانهارنردمنكريمر"و"مايكلإم-؟ى-تيمندوفلوا"إيثر"ا.للتدخلتخضع
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نأكينياغرب!نيمشروعاًدرسواالذينالباحثينأحدووجدهذا.التنميةمنهجفي

أكبركان(المدرسةقبلما)مرحلةبالمدرسةالالتحاقتعزيزبرامجفيالحضور

تقدحتمحالفيأعلىالاختبارنتائجوكانت،مجانيإفطارمب!دقتعنده/ه25بنسبة

التعليم.وقتفيالوجبات

فيلاحقةأبحاثوجدت؟الطلابأداءمنالمدرسيةالكتبرفعتهل

منه/ه40إلىنسبتهموصلتالذينالطلابهؤلاءأنكينيافينفسهاالمقاطعة

الوصوليمكنكيفلكن.الكتبعلىحصولهمبعدنتائحهمتحسنتقدالصف

ككنأوراقاستعمالاللامعةالأفكارأحدكان؟الطلابمنالباقيةه/ه60!اإلى

وجد،للأسف.ثقافةالأقلالطلابعلىأسهلأنهايُعتقدكانوالىتقليبها،

الاختبار.نتائجعلىقلبهايمكنالىللأوراقتاثيرلاأنهنفسهالمتأنيالبحث

تعليممساعدىالأداءالضعيفىالطلابلمساعدةآخربرنامجوظفالهند،في

علىوفادوداراموبحيفيالطلابوحصل.الطلابلتعليمالمحليةالمجتمعاتمن

الاختبار،نقاطالبرنامجزاد؟النتائجكاس!ماذا.المساعدينمنيومياًتعليمساعي

وقدّر.مذهلةنتائجبالبرنامجالبدءقبلالأداءالضعيفيالطلابأولئكتحقيقمع

نتائجحققالمحليةالمجتمعاتمنتعليممساعديوطفالذيالبرنامجأنةثاّحبلا

نفسها.بالكلفةتقليديونمعلمونحققهماأضعافبعشرتفوق

هناكوكانت.للمعلمينحوافزتقدسمالأخرىالخلاقةالأفكارأحدكان

الذينللمعلمينمكاف!تالأهلمنمجموعاتخلالهامنتقدمكينياغربفيتجربة

الطلاباختبارنتائجوارتفعت.القياسيةالاختباراتفيجيدأطلاهمأداءيكون

أنهموجدتالطلابلهولاءاللاحقةالمتابعةلكنأولاً،البرنامجثهلهمالذين

وىن.البرنامجيشملهملمالذينالاَخرينالطلابمستوىإلىتراجعواماسرعان

أداءمستوىعلىدائمتأثيردونالاختبار"،اجضيازايعلمون1المعلمينأنواضحأ

.(5)الطلاب

وبعضهانفعاًتجديالمعقولةبعفالتدخلاتأنالبحثهذاكلمنالعبرة

عنوالبحثمستمرةاختباراتبإجراءالمساعداتوكالاتتقومأنوينبغيلا.

يكونأنوينبغى.العلمىبالتقييمنفعأيجديمماوالتحققنفعاً،تجديتدخلات
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بحذرالمساعداتوكالاتتتابعأنوينبغى.التعليمعمليةلحصولمعلوماتلدينا

والاستفادة،المتوفرةالعلميةالوسائلأفضلباسضعمالالفقراءعلىمشاريعهاتأثر

الخاصة.المشاريعمدراءمصالحلتفاديالخارجيةمِم!قتلاخبراتمن

ال!عفنيجدي؟ثذي!ه

علىعِلاوةأخرىمفيدةأمثلة"بانرجي"أبهجيتإم-آي-تيأستاذيطرح

أدوية:الخارجيةالمساعداتمجالفيفاعليتهاأثبتتوالى؟نفاَالمذكورةتلك

استعمالتعليمواليود؟إيهفيتامينبالحديد،الغنيةالغذائيةالامدادات،الديدان

الايدز؟انتشارمنللحدالجنسعبرتنتقلالىالأخرىالأوبئةومعالجةالواقى

الماءوتوفير؟التلقيحالأعدةبملشراءماليةإعاناتالملاريا؟علىللقضاءالمنازلتعقيم

التنميةعمليةفيأساسيةالمقترحاتتلكمنأيتعدولا.(6)المدنفيالنظيف

الناسحياةتجعلمتواضعةتدخلاتمجردوإنما،الطوباويةالخططلبعضبالنسبة

أفضل.

بلادفيالممارساتبينالمقارناتمننفعأيجديماعلىآخردليلجاءقد

للخدماتموجهةالتدريجيةالتدخلاتكلتعتبرولا.معينةومحصلاتمختلفة

منكابيرو"اجيرارد1،أوبورنمن"ابارث"اجيمسووجد.الاجتماعيةوالمشاريع

"(LfJويليامزكلية i"الىالمصرفيةالقوانينبينقويةعلاقةبراونجامعةمنليفين

أوضاعهاحولمحددةأوقاتفيمقارنة،دقيقةمعلوماتتقدسمعلىالمصارفترغم

المعكوسةالسببيةلقانونالأمروأخضعواالبلد.ىِفالمصرفيالتطورومستوى

حاجةبوجودالسائدةالضظرلوجهةوخلافاَنفسها.تبقىالنضائجأنووجدوا

وجدوا،الاحتيالعملياتمنالمدخرينلحمايةالمصارفعلىلاّعفرحمىلاشراف

إخضاع)تمصحيةمصرفيةصناعةوتطورالرحميالاشرافقوةبينس!بيةعلاقة

صحي،مصرفيلنظامالترويجأردناوإذا.(المعكوسةالسببيةلاحتمالأيضاًالنتيجة

قروضاَمنحهمعبرأنفسهممساعدةمنالفقراءتمكينفيأساسياًيعتبرالذي

الكشفضرورةإلىعندهاالاحصائيةالعلاقاتهذهتشيرسوفإليها،يحتاجون

.(7)المصارفعلىالقويالرعيالإشرافوليسللعملالناظمةالمعلوماتعن
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سحريةوصفةعلىللحصولطويلطريقالاحصائيةوالتحليلاتالتجارب

نأوينبغى.بالتعلميرتبطالتنميةلمشكلةحلأيضاًويوجد.الخارجيةللمساعدات

معينةمحليةأوضاعفيالخبراتباكتسابلكادرهاالمساعداتوكالاتتسمح

لاومانفعأيجديماالأرضعلىيقررالخبيرالكادرتدعثم،معينةمشكلةلمواجهة

قبلالموظفينينقلونالمساعداتبروقراطىأننرىذلك،منوبدلاًنفعاً.يجدي

الوكالاتتلكامتلاءذلكعنوينتجالخبرهَ،منيكفىماعلىيحصلواأن

متخصصة.أومحليةمعرفةدونعامةخبرةيمتلكونالذينبالموظفين

تقييملإجراءالحافزعلىالحصولالمساعداتوكالاتتستطيعكيف

الكثيرفيمسحإجراءيمكن؟الواقعأرضعلىوالتعلمإحصالْيتحليل،علمي

لىٍا،مشروعكلوبعدقبل-الفقراء-المحتملينللمستفيدينالحالاتمن

الجهودكلكشفوينبغي.بالمشروعلهاعلاقةلااختبارمجموعةتواجدجانب

المانحينمن-المهتمينالمراقبينمنلمجموعةالسماحوينبغىللجمهور.والنتائج

زيادةوينبغى.للوكالاتالنتائجمسووليةتحميل-للمساعداتالمتلقيةوالبلاد

عنالمدافعينقبلمنالمساعداتوكالةعلىوالديمقراطيةالحرالتعبيرضغط

وليسعلميةقواعدوفقيعملونوالذينعالياًأصواتهميرفعونالذينالفقراء

نأالغنيةالدولفيالسياسيونيدركأنوينبغى.العامةللعلاقاتحملةضمن

لايقافعذراًوليس،للتعلمفرصةمعينمساعداتلمجهودالسبىالتقييم

الخارجية.المساعدات

"؟يق!فكبكبههـولجنقن!هةهى!ثكنجنقثبة،؟كظرك

31فيالجديدةالسنةرأسعشيةقريشى"و"ماريوايتل""ادينيستزوج

منتصفالساعةدقتعندماالعاصمةواشنطنفي،2004/ديسمبرالأولكانون

يهتزأميركيةدينية)نرقةهزازلِنتراتيلساحراً:خليطاًالزفافحفلةوكانت.الليل

وتنكربالثالوثتومنلامسيحيةدينية)فرقةيونتاريانكاهن،(صلواتهمفيأفىادها

أفسحااللذينالأميركيدينيس"11ووالد،اليابانيةاماري"1والدة،(الالهتشخيص

.والأقاربالأصدقاءمنمجموعةضمنللعروسالمجال
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مقترحى،المحتملينالمانحينمنالآلافتحررإذاالخلاقةالاحتمالاتفيفكّروا

المركزيةالبيروقراطيةقيودمنالفقراءعنوالمدافعينالتقنيينالمستشارين،المشاريع

وصفةهذهتعتبرولا.الواقعأرضعلىنفعأأجدتحلولإيجادواستطاعواالكبيرة

واعدةتجربةمجردوإنما،بأكملهالخارجيةالمساعداتنظامتصميملاعادةسحرية

الفقراء.إلىالمساعداتإيصالكيفيةحولواحدة

كش!ئمكتنمبة

تنميةقسائمنصدرأننافرضوعلى.السوقآلياتحولجنوننالنتابع

لدىاستبدالهاهولاءيستطعواليفقرأ،الناسأشدمنمجموعاتخدمهَتستهدف

يريدونها-الىالسلععلىللحصولمساعداتوكالةأوحكوميةغيرمنظمةأي

متطور،طهوفرن،الطبيبزياراتالبشر،حياةتنقذالىالأدوية،اللقاحاتمثلأ،

المساعداتوكالاتوستخصص.أغذيةإمداداتأوأعدةبذور،،مدرسيةكتب

منكلاًالفقراءوسيختارعنها.مستقل"قسائم"اصندوقلتمويلأموالهامنًإجز

القسائمتسليممقابللهمتوردهابأنيرغبونالتيوالوكالةيريدونهاالىالسلع

حقيقيةأموالإلىالقسائمتلكتحويلبعدهاالوكالةتلكوتستطع.الوكالةلتلك

تلك.التنميةخدماتتقدسمتكاليفلتغطة

وكالاتسيعرضمماالسلعلهمتقدمالىالجهةباختيارالفقراءسيقوم

الوكالاتتلكوستختبر.أفضلنتائجلتحقيقبينهافيماتنافسيلضغطالمساعدات

أقل.بكلفةالأفضلتقدصموتحاول،الخاصةالشركاتلهاتتعرضاليالكلفةضغوط

مساحةمنمربعمتربخاءيستطعفاعليةالأقلٍالمانحينأحدأنالدراساتإحدى"نقدر

القيامفاعليةالأكثرالمانحيستطعفيمادولارا،878مقابلغينيافيابتدائيةمدرسة

العملعليمرغمةالمساعداتوكالاتوستكون.(10)فقط(رأyj)130مقابلبذلك

وستنخفضللفقراء.جذابةتكونمبتكرةخدماتتقدسموتحاول،الأعمالرجالمثل

ولكنهاالقسائملصندوقالمالتحوللأنهاالفقراء،يريدهماتقدملاوكالةأيميزانية

معلوماتويعطون،المسؤوليةموقعفيالفقراءوسيكون.القسائمتلكمنأياًتستردلا

.المساعداتوكالاتمنريدونهلاوماريدونهماحول
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جماعياًاختيارهاينبغىتنمويةخدماتلتقدهـيمصالحةالفرديةالقسائمتكونلن

ونستطع.المدارسأورْفَحلاثُقَب،الصحيةالعيادات،الطرقمثلمامجموعةلفائدة

المشاريع.هذهمثلكلفةلتغطةلأفىادوليسلقريةتُعطىقسائمفيالتفكير

ستكونوهكذا،القسائمٍتلكإنفاقكيفيةعلىالتصويح!بعدهاالقرىوتستطيع

تكتشفسوفومجددا،الفرد.مستوىولي!القريهَمستوىعلىالمعلومات

عددعلىاعتمادأالفقراءلإرضاءبهتقومماجودةمدىالمساعداتوكالات

اختبار11الطويلالمدىعلى3القساوستكونعليها.تحصلالىالقرىقسائم

.المساعداتلوكالات11(تِّوصم)نانج!و"اختبار"سوق

كلعداقبل،منأحدحمعهافكرةأنجىقسائمالفقراءمنحيكونربما

تكونأنوينبغى.الخارجيةالمساعداتمجالفيالآنحئفشلتالىالأفكار

jفكرتا G1obalGivingوينبغىنجاعتها.مدىلرؤيةاختبارموضعٍالقسائم

الفكرةأمتلكلاأنىأقولدعونيومجددا،أولاً.صغيرنطاقعلىتجربتهما

عليناوسيكونلها.وجودلالأنه،المساعداتنظاملاصلاحالتاليةالطوباوية

المساعداتأفكارمعفعلناكماالنتائجعنبحثاًالأفكارهذهالتمحيمثني

الصحيحةلحوافئGlobalGivingفياللاعبونيمتلكهلتماماً.التقليدية

أوسعنطاقعلىالفكرةتنجحأنيمكنهل؟إليهيحتاجونماالفقراءليمنحوا

التعاملاتفيفعّالةالقسائمأسواقستكونهل؟الحالي.المتواضعتجسيدهامن

؟الصغيرة

القسائم(علىستصوتالىالقرية)مثلوالديمقراطيةالأسواقأنرأيناقد

تقومأنالمحتملةالمشاكلوإحدىجيد.بشكللتعملالشروطمنالعديدتتطلب

لإقراروتسعىأصواتهمأوقسائمهمكلوشراءالفقراءبخداعالمحليةالنخب

السوقمثلشيئاًبأنالفكرةلكنحقاً،ذلكنعرفولامنها.تستفيدمشاريع

معقولة.تبدوأفضلبشكلتعملالمساعدةجعليستطيع

وكالاتتقدبمهيبسرعةعنهاالنظرصرفتمالىالأفكارأحد

الأفضلالحلهذاوسيكونفقراً.عالأشدللأشخانقديةهباتالمصاعدات

منالعديدوجودورغم.بأنفسهمإليهيحتاجونماباختيارللفقراءللسماح
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هذهثنيذكرهماوأوردت.ورومانسيانمثقفانشريكانو"اماري"دينس"11

منهجالاثنانانتقدوقدزفافهما.لحفلخصّصاهاالىالمبدعةالأفكاربسببالقصة

العمليةالخطواتبعضواتخذا،الخارجيةالمساعداتلنظامالمركزيالضخطيط

بعضفيالحرةالسوقيضاهيالنظاميجعلمما،الحرةالسوقمثليعملليجعلاه

.(8)النتائج

التجارةمنونوعأ،المركزيالتخطيطمنبدلاًسوقوجودالثنائىاقترح

ثلاثعملتفعيلبضرورةويناديان.الخارجيةللمساعدةالمخصصةالالكترونية

لتلبيةمشاريعيقترحونالذينالفقراءمنالقرييونالأعمالرجال(،):مجموعات

المانحون(3)و،وتقنيةعمليةمعرفةتمتلكالىوالمؤسساتالأفراد(2)،احتياجاتهم

كبيرةبروقراطيةالحاليالنظامويتضمن.توزيعهويريدونالتمويليمتلكونالذين

11و"ماريا"دينيس"وتخيل.(2)و(1)منلكلمركزياًبالتخطط(3)فيهايقوم

للتعرفيسعونلاعبينةّدعفيهاقسملكليوجدمركزيةلاسوقاًذلكمنبدلأ

)استعارةبينهمفيماثنائياتتلقائياًويشكلونأخرىأقسامفي(خرينلاعبينعلى

وستتضافس.(الالكترونيةالمواعدةخدمةمنالمساعداتنسخة:أخرىمحتملة

علىللحصولالتقنيونالأخصائيونوسيتنافس،التمويلعلىللحصولالمضاريع

التمويل.منالمزيدعلىبالتاليوالحصول،نتائجلتحقيقالمانحونوسيتنافسعمل،

وسيتفاكل.أعمالهمونتائجالسابقأدائهمعلىبناءحمعةاللاعبينكلوسيبى

الشبكات)مثلوالانترنيتالاتصالات،الشخصيةاللقاءاتخلالاللاعبون

عبرناجحةلعلاقةالضروريةالثقةبناءوسيتم.(3الفصلفيوصفتهااليالتجارية

تقدموشركةالانترنيتعلىموقعاًمعاًو"مارى"دينيس"11وأسسالمتكرر.التفاعل

رؤيتهما:ولخصا.!كاأ+اء760ة*!.حء*!يدعىالتجثعاتلتلكالتسهيلات

كههربشث!بمشروعوتططنتعولط،نصع!مهنىكعحنعثىكممثطرك!نعدد1رلهتح

كشرطتوحنىكرسعههة؟وكموشساتUMSكوونفدم\ثطضدهة.كصود!خ
-؟ق-إنمئىهك!فحة*ر!شهثك!لنعلأه!هئمالهدبننرثمطرثةنسىبتيتصة

!ثلأنةك!حل!هإل؟ثدهـه!ثبسكنىونهههةكبحدسر؟دهفينسنئعر\وإلالهدز،افي

صن!ثقكلالهستطيبمطدثهمن1لاخرش!جكبتثدكم!رلح.ومحىلمثفب

ة!!مكهحس!."حهنر8ن!لأ*!هلأك!.*.5!ولهنطول..كع!نحىنبهجطدكمشلار*

هعنماثته!ولبعتث!تو؟ثم!نحولنيجنمعحبثكسووههلو؟لإهـهظرترجبة
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وبسنطحتمولط،بىنحظجهشار*بممنولنيندموكمص!در...بصطوولت
كدولار؟ت؟ي!بردولار؟تبفمحمنشيء؟ينفدلم؟فر؟د؟ومؤهـسمطتكم!نحون

ههعة3هـهجدوقهـنىثثربح

الكفايةههبماجنونيهْليستلكنهاجنونيهَ.."أفكاربوهر:نيلزلبَهلمنافتباسمنمستعار"

صحيحهَ".لعكون

الاداريعمُقلاعنوييتعد،التنسيقمشاكلمركزياللاالمنهجهذايتفادى

ويتفادى.الخارجيةالمساعداتعبرهتمرأنينبغىالذيالمتلقيةالحكومةفيالضيق

وفسادالمانحةالحكوماتقبلمنبالمساعداتالاستراتيجىالتلاعبالمنهجهذا

المتلقية.الحكومات

نألاحظواالذينالهندكويمباتور،فيالمعلمينلنأخذعملياً؟ذلكيكونكيف

وتسرد.معقولكلفيوفكرواغالباًالمراهقةسنبعدالمدرسةيغادرنطالباتهم

القصة:وفيبزشى

كو؟فح،فىغ؟دجصغو-!كأله!*،!ك8!ةح!عثىهمئروعئماصغر؟لهعطمىئكرص

خ!همقهرفىءب!ؤلي:هـمشروعإىكلنوكلان...ةي1كبد!!هيئطلو1حرج9فثدرجة

م!ثح!ن1ربعةصفى؟س!بهع،بضعةن!ضوكنى؟لارو3,%5000ثل!درسة.جدهـهدة

وهصرفىنهـطط!رفىمدبنةمنكاثببنهمبعنحدة،كوي!تهنهخنثفة؟ؤبءمن

مذكمدرسةكانت،شهورئحةمن؟ك!وفى!ملا.تقديم،ن!غموركيدجيمن

هنوصورشثرظ!سرمحىكص!نحونوحصل؟ت!ه!تطثثهنفصلةئحبفىمرهـنت

هن!نسربنكننهكك!نتصحي:بمطمىى!خن1حفترولهنىنئنما؟لاطفلأ.

عوكطعئ!ةكثورةن!د؟ئدهـنحلأ!بههـش!تكذ!1ج1لإحربسببكمدرسة

كهدرسةفيهنهن،55بقهتذثد،منسننىولعد.بهنخ!صةقك؟رموجود
.()1كصدرة1لإخطفةهد"بسبب

لجعلالمفقودةالمؤسساتمحلحلتالىالشبكاتتلكتذكرونهل

اتحدوإذا.الخارجيةالمساعداتشبكاتقوةفيفكروا؟3الفصلفيممكنةالأسواق

تعتمدشبكةفيمعاًالغنيةالدولفيوالمانحونالتنميةعمال،المحليونالأعمالرجال

الاجتماعيينالشركاءإيجادالعلاقاتشبكاتتستطعربماالمتكرر،التفاعلعلى

يملكونالذين-غانافيأسيشىجامعةعؤسسأمواه"،اباتريك1مثل-المحليين

تحفزهمكاملةالمسووليةالمحليونالشركاءوسيتولى.جيدةوحمعةجيدةمشروعات

فيالسمعةتلكفقدانوخطرللفقراء،جيدةنتائجحققواإذافقطالطيبةالسمعة

ذلك.يفعلوالمإذاالشبكة
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المنهجهذاتضعلمالمساعداتوكالاتأنللدهشةالمثيرأنإلا،الاحتمالات

لاختبارخضعتإذاواعدةفكرةهذهوستكون.جذيبشكلالتطبيقموضع

عشوائية.عينة

11كركرو"مايكلالفقرلمحاربةإم-(ي-تيمختبرمنغلينرستر"راشيل11لدى

تحقيقإلىتؤدكمابطريقةالخارجيةالمساعداتلمضحأخرىواعدةفكرةهافرردمن

ضدلقاحتطويرفيينجحلمنماليةمساعدةيقدمصندوقإنشاءواقترحا.نتائج

الحالي.يد-ر(الملارياعقارتطويرإلىسيقودحافزاًالصندوقهذاويعدالملاريا.

المساعداتمنأخرىمجالاتإلىالفكرةهذهتوسيعفيالتفكيرونستطع

الفغالة،المساعدةوبرامجلمشاريعإقليميةأوعالميةمسابقاتإقامةويمكننا.الخارجية

يتمِوالىالأفرادأوالحكوميةغررالمنظمات،للوكالاتكبرةمكاف!توتقدصم

وفقافاعليةالمساعداتبرامجأكثرإلىللوصولمستقلةتحكيملجنةقبلمنتقييمها

لنتائجها.

كفدز؟ءهنبععثوه!ت

من/لع!وماتإلىالافتقارةيسيًلرلاالخارجيةالمساعداتمشكلةكانتإذا

المشكلةنستهدفلالماذاالفقراء،هولاءأمام/لسؤوليةوتحمل،أنفسهمءارَمفلا

الفقراء11،"أصواتبعنوانمجلداتثلائةفيمولفأالدوليالبنكأصدر؟مباشرة

راء1إلىنصغىلالماذا.الكتابهذافيالبلادأمثلةبعضمنهاقتبمستوالذي

تصلهم؟الىالمساعداتحولالفقراء

هل."تكليفدونضرائبالا1مبدأعلىقامتثورةالأميركيونخاض

لم:العاباقيإلىالمبدأذلكتوسيعالغربفيأخرىوشعوبالأميركيونيستطع

فيالشرعيينغيرالطغاةأنأوضحتقدأكونأنلم؟و)"؟تكليفدونتدخل"الا

أشياءتفعلوالا:الغربيونأيهاالتكليف"(."اهذامثلتقدصميستطيعونلالمالعاباقي

وتحميلكم-يجريماهاتعرفونبطريقةتزويدهمدونأخرىلشعوبأوأجلمن

لهم.أوأجلهممن-ذلكعنالمسؤولية

الخارجيةالمساعداتوكالاتلندعحسناً،الفقراء؟إلىالمساعداتتصلهل
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نأويجبالفقراء.حولدراساتالتقييمجهودتتضمنأنوينبغى.السؤالتطرح

بسببأفضلحالهمكانوإذاإليهيحتاجونماعلىيحصلونكانواإذافيمانسألهم

وينبغى.النتائجعنالمسؤوليةالمساعداتوكالاتوتحميل،المساعداتتدخل

النتائجلمقارنة،المساعداتبرنامجوبعدقبلالسكانحالةعندراساتإجراء

معينة.محصلاتحول

هيالغربفيالعامةالخدماتومسؤوليةللمعلوماتالرئيسيةالآلية

ضمنديمقراطية(لياتإيجادالمساعداتوكالاتتستطيعهل.الديمقراطية

هلإليها؟تحتاجالىوالمشاريعالخدماتعلىللتصويتالمحليةالمجتمعات

الوكالاتوأنالسلعوصولمنالتأكدالمستقلونالمحليونالمراقبونيستطيع

المحليينالجامعةطلابمثلالمتطوعينمنالكثيرويستطيعفعلاً؟بهتعدماتقدم

المفقودةالدراسيةالكتب،(مجوفةرفُح)الأخاديدمنعينةمراقبةببساطة

هؤلاءويستطيع.الصحيةالعياداتمنالأدويةنفادأو،المدارسلتلامذة

تعويفأوالمدرسيةالكتبإرسالأخدود،لاصلاحالمسؤولبالفريقالاتصال

مانحيعلىبالتاليوالضغطعلانيةالنتائجنشروينبغى.المفقودةالأدوية

المساعداتوكالاتتتحدثأنالغريبومن.المحليينوشركائهمالمساعدات

الادارة11منتقلقأندونالمتلقيةالبلادفي"الجيدةالادارة11عنالأيامهذهكثيراً

الخاصة.لمشاريعهااالجيدة

الذينالعملاءمنمجموعةمنأفضلبشكلالاستفادةالمساعداتتستطيع

تستطيعمثلاً،.الخاصةالشركات:الزبائنتسعدأشياءلإيجادالحافزيمتلكون

وتوفير،الرقابةمجالفيوالعملالفقراء،إلىتصلخدماتتقدسمالخاصةالشركات

ةثاّحبلامثلالتفكيرعلىالمساعداتعمالوتدريبالفقراء،لمشاريعالتمويل

الزبائن.لإرضاء

وكالاتتأخذهامنظمةبطريقةليسلكنفعلاً،هذامثلشىءيحدث

التصويت،الدراساتعلىدائماًالاعتماديمكنولاالجد.محملعلىالمساعدات

التحررمنطقةمنللخروجللأمامكبيرةخطوةبالمحصلةستكونلكنها،والمراقبين

.الآنالمساعداتوكالاتبهاتستمتعالىالمسؤوليةمن
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تاكهس!سئال1إثىك!دة

المساعداتوكالاتتلغىأنينبغىالمجنونةالبرامجهذهأنأعتقدلا

أكثربرنامجاَاعتمدتإذاأفضلبشكلالعملالوكالاتهذهوتستطيع.انرجية

هذهمنأياًأنعلىأشدّدومجدداَ،.البرامجتلكعنالمسؤوليةوتحملتتواضعأ

المساعداتإصلاحكيفيةحئأو،العالمىللفقركبرأجواباًليستالاقتراحات

كبير.لجوابوجودلاأنهالوحيدالكبيرالجواب.الخارجية

القائمونيتمتعأنوينبغىتطبيقها.منبكثيرأسهلالأساسيةالمبادئوضع

أردتموإذاالفقراء.لمساعدةنفعاًيجديماإلىللوصولبالحوافزالمساعداتعلى

عندها:يضبغىالفقراء،مساعدة

مخددةنتائجتحقيقعنالمسوولية.ممفردهاكلالمساعداتوكالاتتحميل.،

بأنفسهم.الارتقاءعلىالفقراءتساعدللعيانظاهرة

السابقةالتجاربإلىاستناداًنفعاَيجدياّمعبالبحثالوكالاتلتلكالسماح.2

عملها.مجالفي

البحث.نتائجإلىاستناداًالتجريب.3

العلمي.والاختبارالمحتملينالمستفيدينمنالمعلوماتإلىاستنادأالتقمم.4

تجدكطالىللتدخلاتالأموالمنالمزيدوضخ.الفشلومعاقبةالنجاحمكافأة.5

تستكشفأنوينبغىنفعاً.تجديلاالىالتدخلاتمنالأموالوسحبنفعاً،

أكثر.تجيدهأفايثبتفيماوتتخصصمساعداتوكالةكل

تكرارثمنفعاً،يجديمالتكرارالكفايةفيه.مماقوية(5)فيالحوافزأنالتأكد.6

فيه.مماقوية(5)فيالحوافئأنالتأكدينبغى،العملفشلوإذا.(4)الخطوة

ينبغى،الوكالةفشلاستمروإذا.(،)الخطوةإلىالوكالةلاعادةالكفاية

.(،1)جديدةوكالةإلىالانتقال

مفيدأخرىمرةقولهلكنمجدداً.لقولهبالحرجوأشعرجداً،واضحالأمر

العالم.باقيتطويرفيالحاليةالغربيةللجهوفىمخالفلأنهفقط

المساعداتجهودتستطعلمماوهو،التاريخمنالفقرالمساعداتتجعللن
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نفسهاالفقيرةوالمجتمعاتالأفىادجهودوتستطيع.الأرجحعلىتحقيقهالغربية

تناسبهم.عندماالغربومؤسساتأفكارمنالاستفادةويمكنهاالفقر،إنهاءالذاتية

منالكثيرمعاناةمنتخففللعيانظاهرةنتائجتحقيقعلىتركّزالىالمساعدةلكن

كافياً؟هذاأليس.الحاليالوقتفيالبائسينالناس

طريقهاالمساعداتوكالاتسلكتإذاالكبيرالفائدةاحتمالفيفكروا

طريقبناءالملاريا،منطفلحياةإنقاذمثل-فعّالةتدخلاتباعتمادواختبرته

الناسإلىالغذاءإيصالأو،عائلتهوإطعامالسوقإلىمحاصيلهلإيصالفقيرلمزارع

الإيجابيةالمعلوماتحلقةفيوفكروا.التغذيةسوءمنذلكبخلافسيعانونالذي

الدعمفيوفكرواأكبر.بشكلوالتوسعالمواردمنبالمزيدالنجاح.ممكافأةتبدأالى

يعنيإضافياًدولاراًبأنالأغنياءعرفإذاالخارجيةالمساعداتستتلقاهالذيالكبير

العالم.فيفقراًالناسلأشدملحةحاجاتتلبية

فعثه؟تستطي!ن؟لمذي!ه

العالم.باقىلمساعدةالغربجهودمنالسابقالجيلعلىالمخططونهيمن

نحوليس،الأقلعلى-العالمباقىتطويرالطوباويونالمخططونيستطعولا

العالميةالاجتماعيةالمخططينهندسةفشلت،نفسهالعالمباقيطوروفيما.الأفضل

لمالعافقراءمأساةفيالمخططونتسببوقددائماً.وستفشلالفقراء،مساعدةفي

إلىتصللاسنتاًعشراثنيمنهاالجرعةقيمةتبلغالىالأدويةأنلدرجة،الثانية

أربعةالواحدةقيمةتبلغالىالسريروشبكةالملاريا،منيموتونالذينالأطفال

ثلاثةقيمتهاتبلغالىوالعقاقيرالملاريا،منللوقايةالفقراءإلىتصللادولارات

المخططونيحققلمو.الأطفالملايننوفياتلمنعالأمهاتإلىتصللادولارات

الكثيرمنيعانونهؤلاءزالوما،لمالعالفقراءالأولىالمأساةمعالجةفيكبيراًتقدماً

تفاديها.يمكنالىالفواجعمن

كافية.المخططينعهدمنسنةستونتكونربما،التاريخىالسحلهذامع

انصة،مشاكلهميحلونالذينالمحليينةثاّحبلامنتأتيالكبيرةالنتائجأنورغم

ةثاّحبلاويستطيعللفقراء.جيدةمعينةنتائجتحقيقالغىالغربمنةثاّحبلايستطيع
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الأولىالمأساةحلفيتقدمتحقيقسيجعلمما،الثانيةالمأساةحلفيتقدمحرازٍا

وأموالالأسرّةشبكات،الأدويةلإيصالطرقاًيجربونةثاّحبلاولندعممكناَ.

أخيراً.الفقراءإلىالمساعدات

الغرب)فيبالفقراءيهتممنلجميعدورهناك؟فعلهتستطيعونالذيما

المزيديحمعالقضيةدفعتستطعون،المجالهذافيناشطينكنتموإذا.(لمالعاوباقى

طالبأوباحثاًكنتوإذاالفقراء.إلىتصلأنهاوالتأكدالمساعداتأموالمن

تجعلتدريجيةابتكاراتأو،المساعداتنظاملتحسينطرقاستنباطتستطع،تنمية

كنتوإذاآجلأ.وليسعاجلاًالمحليةالتنميةلتحقيقوسائلأو،أفضلالفقراءحياة

فعلهتجيدماعلىوالاعتمادالطوباويةالأهدافنسيانتستطيع،مساعداتعامل

رغمتستطعالفقراء،مساعدةحقلفيتعملتكنلمإذاوحئالفقراء.لمساعدة

ولاللفقراء.المساعداتإيصالقضيةدفعأجلمنصوتكإحماع،كمواطنذلك،

منالفقرلجعلوالخاويةجداًالطموحةالخططعلىالاعتمادبالمواطنينينبغي

المزيدلافساحوالدعوةالمخططينمنامتعاضهإظهارمنكمكلويستطع.التاريخ

.ةثاّحبلاأمامالمجالمن

تدعىإثيوبيةفتاةلإرسالطريقةاكتشافةثاّحبلاأيهاأحدكمويستطع

المدرسة؟إلىالحطبوتجمعالعمرمنعشرةالئالثةفي"أمارتخ"
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الكتابمسوداتعلىللغايةبناءةتعليقاتمنالاستفادةفيمحظوظأكنت

مويرز"،اسكوت1!بالشكروأتقدم.عميقةوبصيرة.ممعرفةيتمتعونزملاءمن

اجينا1النسخمحررةغيفورد"،ابروس1الانتاجمحرر،العادلولكنالمشاكسمحرري

إلىأوكسفوردجامعةفيبالشكروأتوجهويلى".أندرو11الأدبيووكيلي"دولان

والشكر.اكتمالهحئالكتابهذالرعاية"اويلكنسونو"جينيفركارو"اساره1

رغماللذين،"بريتشيتو"لانت"ليفينروس11طويلوقتمنذالمقربينلزميلىّ

كبيربشكلأثراأنهماإلاهناالمذكورةالآراءكلعلىبالضرورةموافقتهماعدم

المراحلمنالعديدعلىوالتعليقالمسوداتقراءةذلكفي.ممالفى،وموًبحثىفي

.المشروعلهذاالمختلفة

والتعليقاتللمسودةالمتأنيةلقراءته"ديتونانغوس11!شديدبامتنانأشعر

الواردةالآراءعلىبالضرورةموافقاًيكنلمأنهغمرعليها،استثنائيبشكلالقيّمة

كلبعفأولقراءةوقتهمكرمبكلمنحونيالذينلأولئكالجزيلوالشكر.فيه

،11إيسبتامما11،"الفضليأبوامريما:مفيدة.ممعلوماتوتزويدي،السابقةالمسودات

،11كلاركرون11كابيرو"،اجيرالد1بودرو"،دونالد11،"أشرفانافا1السينا"،البرتو11

ويليام11دويرا"،ابول1دياموند"،اجيس1دافتري"،رافينا11كلمنس"،امايكل1

،11إفياتاردافن11إبستين"،اهيلين1إنغرمان"،استانلى1،"البيروتي"كارين،"دوغان

"ابيتركيى"،"تشارلز،"إسلامرومين11،"هوناباتريشا1"ا،هوفمان"كورت

اجوزيبا1،"اميغويلإدوارد11مينجسى"،"تاي،"ماتوسزكياجانينا1،"لنديرت

"ا،باركنسوناستيوارت1،"مردوخاجوناثان1مضكن"،ا"فريدريك-فلورنسا"،ميغويل

زافير11روغوف"،"كينيثرو!ق"،اجيمس1رامشاندران"ا،."إسبوتاميتس"،"إليزابيث

،11ونتشيكوناليونارد1سيلا"،"ريتشاردشوينكنبرغ"،اجوليا1-مارتن"،سالا-آي

."ووو"تريناولكوك"امايكل1ويليامز"،اجيوفري1وايتل"،"دينيس
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مواضيعحولفعلاًالأذكياءبعفالأشخاصمعالمناقشاتمنكتيراًاستفدت

،11إينسورث"مارثا،"أدلمان"كارولأسيموغلو"،ادارونا:الكتابهذايغطيها

،11حبيببناجس1بومول"،"ويليامبارو"،روبرت11باقير"،رضا11بانرجى"،"أبهيجت

إدواردواا،ابورنزا"روبرتبوتك"،ابيز1،"بيردسالانانسى1بغسق"،نر(11

كالوميرس"،"تشارلزبورنسايد"،"كريغمسكيتا"،ديبوينو"ابروسبورنسزتين"،

دوفلو"،"إيسثر،"درازنألان11ديفز"،"كيفنكولينز"،اسوزان1،"اكوهيناستيفن1

فرنانديز"،"راكيل،"فيرغسونانيال1فافتشامبز"،ا"مارسلدورلوف"،استيفن1

"آن،"هاردينغأبريل11غليووي"،ابول1فيشر"،ستانلى21ففرنش-ديفز"،ريكاردو11

"ا،جستيساجوديث1،"هيلمان"آريهيلر"،ابيتر1هوحمان"،"ريكاردو،"هاريسون

"لورنسكوهاما"،"هيروكابور"،ديفيش11كانبور"،رافي11،"يوفانوفيتشابويان1

روث11،"ليرك"آدملمداني"،روبن11،"تريشي"ماريكريمر"،"مايكلكوتليوف"،

ا"آلان،"امكميلاناجون1مارتنز"،ابيرتن1ماشان"،"ديانليفى"،ديفيد11،"ليفين

"ميدأوكامبو"،أنطونيواخوسيه1نياركو"،اياو1نكورونزيزا"،اجانفير1ميلتزر"،

اشاميكا1راثا"،ديليب11برزفورسكى"،"آدم،"بيري"غيلرمو،"بيرتاساندرا1أوفر"،

ديفيد11ريزو"،"ماريو،"ريشف"أرئيلرينيكا"،"ريتفاريييلو"،اسيرجيو1،"رافي

،11شيفرنا"أنياسوتيت"،"نريدريك،"روزيت"كلوديا،"رودرك"داني،"رودمان

،11ستوكمانألان11ستغليتز"،"اجوزيفسرنيفاسان"،.ن.ت11،"حموكابول1

"مايكلفاسكيز"،"إيانويلى"،ديفانانيكولاس1يوفام"،افرانك1تندلر"،اجوديث1

.اايلويفيددوا،ااوالتون

من)والبعضنيويوركجامعةفيلطلابيالضكرمنكبيرةأخرىجولة

زملائيأيضاًوأشكر.الصففيالأفكاربعفهذهمعهمتبادلتالذينكولومبيا(،

منلكلأيضاًبالامتنانوأشعر.العالميالتنميةومركزنمِويوركجامعةفيالآخرين

حولالرأيومؤسساتالمساعداتوكالات،الحكومات،الجامعاتفيإلياستمع

خلالالأفكارتلكبعضحولعليهممحاضراتلالقاءدعونيالذينالعالم

أخطاءوأيجداً.مفيدة.ممعلوماتشخصياًوزوّدوني،الماضيةالقليلةالسنوات

(1)غيريدونوحديمسؤوليىالرائعينالأشخاصهؤلاءمعالتفاكلعننتجت
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".national Development in 2005: The Challenge and the Opportunity
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,N.C.: Duke University Press, 1957; and Bauer, Dissent on Development, Cambridge
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.226.Sachs, End of Poverty, p

-UN Millennium Project Report, "Millennium Development Goals Needs Assess

,119.ment, " January 2005, p

-This implicitly assumes that any periods of missing data showed the same democ

racyة5 on average as those periods for wichdatawereavilable. hisasumpion

problematic, so I try two variants on this approach. First, I recognize that most

,countries in the sample with missing data were under colonial administration

-which is not usually considered a very democratic institution. I make the assump

tion that colonial control equates to the lowest democracy rating in Poiy + and

try the corrected variable as a measure of democracy. Second, I simply omit any

-1820country that does not have at least seventy- five Polity N observations over

2001 )or 1870-2001). All three variants of the data give similar results. This result

echoes a previous result by Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson

on what they called the "reversal of fortune" between previously rich places like the

,Caribbean and previously poor places like North America

-This discussion draws upon a joint paper I wrote with Ross Levine of Brown Univer

,sity and David Roodman of the Center for Global Development, called "New Data
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